ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMLINA LOPADEA NOUA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat azi 20.06.2019, cu ocazia qedinlei ordinare, publice a Consiliului
Local Lopadea Noud, convocatd prin Dispozilia Primarului Nr.82 din 14.06.2019.
La qedin{a au fost convoca}i 1 1 consilieri, prezenli 1 1.Au fost prezenti domnul
Primar,Indreiu Marian Catalin si d-na Suciu Simona Maria,secretar al comunei Lopadea
Noua.
Dispozitia si proiectele ordinei de zi au fost afisate la sediul Primariei
incheindu-se de catre D-na Suciu Simona Maria procesul verbal nr.3757 din
14.06.2019.
iu conformitate cu prevederile art.42 a1in.7 din Legea m. 2151200I,
republicatd, procesul verbal qi documentele dezbdtute sunt depuse intr-un dosar special
care a fost numerotat, semnat si sigilat de catre presedintele de sedinta si D-na Suciu
Simona Maria.
Minuta sedintei anterioare a fost afisata la panoul publicitar al Primariei.
Procesul verbal a fost pus la dispozitia consilierilor din timp.
Nefiind obiectii se supune la vot procesul verbal ,se voteaza in unanimitate.
proiectul ordinei de zi:
l.Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile
sociale ale comunei Lopadea Noua, judetul Alba.
Initiator Primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a statelor de functii pe
Se prezinta

anul 2019.

Initiator Primarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Initiator Primarul comunei;
4.Proiect de hotarare privincl aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului,
programului si autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale
in comuna Lopadea Noua, judetul Alba;
Initiator priuarul cornunei;
5.Prezentarea adresei Institutiei Prefectului judetul Alba nr.6084lllGlSJl20l9 si a
adresei ANAP cu m.2528 din 09.04.2019 referitoare la consilierea metodologica cu
privire la modul de aplicare a prevederilor legale in materia achizitiilor publice.
zi, se voteaza in unanimitate.
1.La proiectul de hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind
serviciile sociale ale comunei Lopadea Noua, judetul Alba, se prezinta expunerea de
motive a d-lui Primar, Marian Catalin Indreiu,raportul de specialitate intocmit de catre
compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Lopadea Noua, precurn si planual anual de actiune privind serviciile sociale
Se supune la vot proiectul ordinei de

ale comunei Lopadea Noua.

supLtne la vot proiectul de hotarale,
Lrnanimitate(11 voturi pelltrll), se adopta astltl Hotararea nr. 2612019.

Ntr sunt obiectii. Se

se voteaza in

2. La ploiectul de hotarare privind modificarea Organigramei si a statelor de
functii pe anul 2019. se prezinta leferatul intocrnit de catre d-na Suciu Simona Maria
cu 1r.3753 din 13.06.2019 prin care se propune spre aprobare Consiliului Local
proiectr"rl cle hotarare privind modificarea organigramei si a statelor de functii al
aparatului de specialitate al primarului comunei LopadeaNotta.

Nu sturt obiectii. Se supune la vot proiectul de hotarare se voleaza

in

unaninritate,(1 1 voturi pentru), se adopta astfbl Hotararea nr. 21 12019.
3.La ploiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 se
prezinta raportul de specialitate nr.3739 din 13.06.2019, intocmit de catre d-na
Budai Hajnal, avand fur-rctia de consilier sr"tperior in cadrul compaftitnentului
filanciar-contabil, prin care se propllne rectificarea bugetului local pe anul 2019,
prin virarea unor credite bugetare de la un capitol la altul.
Nu sunt obiectii. Se supune la vot proiectul de hotetrare, se voteztza in unanimitate,
(1 1 voturi pentru),se adopta astfel l-lotararetr nr.28 12019.
4.La proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea
avizului, programului si autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatilor
comerciale in comuna Lopadea Noua, judetul Alba, se preziuta raportttl de specialitate
1r.3755 din 13..06.2019 intocmit de catre compartimentul hnpozite si'Iaxe Locale
clin cadlul aparatr,rlui de specialitate al Primarului, prectlm si Regulamentul de
eliberare a avizLrlui program si a autorizatiei de functionare pentru desfasurarea
activitatilor comerciale itr comuna Lopadea Noua.
Nu sunt obiectii.Se sltpune la vot proiectul de hotarare, se voteaza in unanimitate,
(11 voturi peutru),se adopta astfel Ilotararea nr.292019.
5.Se prczinta adresa Institutiei Pref-ectului Jucietul Alba cu nr.6084/I/G/SJ/2019 si
adresa ANAP cu nr.2528 din 09.04.2019 referitoare la consilierea rnetodologica ctt
privire la modr-rl de aplicare a prevederilor legale in materia achizitiilor publice.

Ne rnai fiind alte puncte pe ordinea

Presedinte de sedinta,

Consilier CORPODEANIOAN

cle

zi, sedinta se incheie.

Contrasemneaza,
Secretar SUCru SIMONA
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMI-INA LOPADEA NOUA
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
20.06.2019
Sedintei ordinare a Consiliului local Lopadea Noua din data de

Presedinte de sedinta: consilier, CORPODEAN IOAN
Din totalul de 11 consilieri in functie au fost prezenti 11 '
Din partea executivului au participat dl primar Indreiu Marian Catalin, d-na Suciu
Simona Maria.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitiaptimarului nr. 82 din 14'06'2019
11cadrul sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari:
oHotararea Consiliului Local al comunei Lopadea Noua nr.2612019 privind
Lopadea
aprobarea planglui Anual de actiune privincl serviciile sociale ale comunei
I.iouu, iucletul Alba cu unanimitate de voturi(11 voturi pentru).
oHotaiarea Consitiului Local al comunei Lopadea Noua nr.2712019 privind
de
modificarea Or-ganiglamei si a Statelor de functii pe anul 2019 cu unanimitate
voturi(l i voturi Pentru).
oHotaiarea Coniiliutui Local al comunei Lopadea Noua nr.2812019 privind
pentru).
rectificarea bugetului local pe anul 2019 , cu unanimitate de voturi(11 voturi
oHotararea consiliului Local al comunei LopadeaNoua nt.2912019 privind
autorizatiei de
aprobarea Regulamentului pivind eliberarea avizulr.ri program si a
Noua,
firnctionare pentru clesfasurarea activitatilor comerciale in comuna Lopadea
judetul Alba, cu unanimitate de voturi(11 voturi pentru)'.
Ne mai fiind alte puncte pe ordinea de zi sedinta se incheie.
In conformitate prevederile cu art.1 1 din Legea nr.5212003 privind transparenta
decizionalain adninistratia publica, cu moclificarile si cornpletarile ultelioare,minuta
in site-ul propriu.
se va afisa la sediul Prinariei Lopadea Noua si se va publica

SECRETAR, Suciu Simona Maria
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