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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA LOPADEANOUA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat azi 18..04.2019, cu ocazia gedinfei ordinare, publice a Consiliului
Local Lopadea Nou6, convocatd prin Dispozi[iaPrimarului Nr.64 din t2.04.2019.
La qedin{a au fost convoca}i 11 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.2662112.04.2019.

in

conformitate

cu prevederile art.42 alin.7 din Legea nr. 2l5l2}Ol,

republicatE, 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 Bugetului local pe anul20l9.
Initiator Primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie pe trimestrulV2}l9.
Initiator Primarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetar
din anul2018 in anul2019.
Initiator Primarul comunei;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietateaprivata
a comunei LopadeaNoua.
Initiator primarul comunei;
S.Proiect de hotarare privind inregistrarea unor bunuri in domeniul public al
comunei LopadeaNoua si concesionarea 1or catre Operatorul Regional SC APA
CTTA S.A pe durata Contractului de delegare a gestiunii in vederearcalizarii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare,
Initiator primarul comunei;
Se prezinta

Se supune la vot proiectul ordinei de

zi,

se voteaza

in unanimitate.

l.La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Lopadea
Noua pe anul 2019 se prezinta proiectul de hotarare, raportul de specialitate intocmit
de catre d-na Budai Hajnal, consilier superior in cadrul compartimentului financiarcontabil, adresele primite de la AJFP Alba, dupa care, d-l Primar, Indreiu Marian
Catalin, prezinta in detaliu proiectul de buget,supunandu-se la vot fiecare articol in
parte, toate intrunind unanimitate de voturi.
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D-I consilier Szekely Gheorghe propune mutarea locului de joaca din Lopadea Noua
intr-o alta locatie.
D-l Primar, Indreiu Marian Catalin, spune cava fi mutat locul de joaca intr-o alta
locatie, care va fi imprejmuita, astefl incat , animalele sa nu mai poata intra in acel
spatiu.

D-l consilier Boldea Ioan propune transferarea sumei de 25.000 lei ,alocata pentru
sarbatoarea Fiii Satului din localitatea Bagau, la constructia capelei din aceeasi
localitate,capela pentru care , este alocata separat suma de 50.000 lei.Intrucat si pentru
constructia capelei din LopadeaNoua a fost alocata,in anul 2018, aceeasi suma de
50.000 lei, d-l pdmar,pentru a fi echitabil,propune ca suma locata pentru sarbatoarea
Fiii Satului, sa fie folosita tot pentru localitatea Bagau, pentru alte investitii decat
capela.D-l Primar propune totodata sa se tina cont si de doleantele cetatenilor din
localitatea Bagau, care s-au exprimat in repetate randuri,ca ar dori organizarea acestei
sarbatori.In final, se hotaraste ca suma alocata sa fie ulilizata pentru organtzarea
evenimentului Fiii Satului Bagau.
La capitolul cheltuieli Protectia Mediului, d-l Primar,informeaza consilierii ca se
intentiona achizitionarea de tomberoane pentru deseuri reciclabile, fiind alocata in
acest sens suma de 13.000 lei.In urma intalnirii cu operatorul care colecteaza gunoiul
menajer, Green Days, s-a ajuns la intelegerea conform careia, Green Days va colecta
gunoiul selectiv in saci de unica folosinta , separat pentru hartie si plastic,la acelasi
tarif stabilrt , fara alte costuri suplimentare.Ca urmare a acestui fapt, d-l Primar,
propune Consiliului Local ca suma de 13.000 sa fie alocata Scolii Gimnaziale
Lopadea Noua , in scopul acoperirii cheltuielilor legate de autorizarea la incendiu,
modificarea urmand a se realiza prin rectificare bugetara, si cere consemnarea expresa
a acestui fapt in procesul- verbal al sedintei.Propunerea este acceptata de consilieri cu
unanimitate de voturi(11 voturi pentru).
Dupa incheierea dezbaterilor pe fiecare articol al bugetului, d-l Primar, intreaba
daca sunt nelamuriri inainte de a vota bugetul.Deoarece nu exista obiectii,
presedintele de sedinta, d-l Ciungan Teodor, supune la vot proiectul bugetului local,
care se v oteaza in unanimitate, adoptandu-se astfel Hotatarea nr.l 4 12019 .

2. Laproiectul de hotarare plivind aprobarea contului de executie pe trimestrul I
anul2019 se prezinta raportul de specialitate nr.2624 din 10.04.2019, intocrnit de
catre d-na Budai Hajnal, consilier superior in cadrul compaftimentului contabilitate,
pe sectiuni.
Nu sunt obiectii. Se supune la vot ploiectul de hotarare se voteaza in unanimitate,
se adopta astfel Hotararea nr. 1512019.
3.La proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul
bugetar din anul 2018 in anul 2019, presedintele de sedinta, D-l Ciungan Teodor,
prezinta raporlul de specialitate m.2574 din 09.04.2019, intocmit de catre d-na
Budai Hajnal, consilier superior in cadrul comparlimentului financiar-contabil, in
care se arata cala data de 31.12.2018, comuua Lopadea Noua a inregistrat un
excedent bugetar in suma de 281 .721.13lei care va fi utilizata astfel:250.000 lei ca
sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, iar suma de 31.12I,73 lei
pentru acoperirea temporara a golurilor de casa din decalajele intre venituri si
cheltuielile sectiunilor de functionare.
Nu sunt obiectii. Se supune la vot proiectul de hotarare, Se voteaza in unani
se adopta astfel Hotararea nr.l6l20l9.
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4.La proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea
privata a comunei Lopadea Noua, se prezinta rapofiul de specialitate nr.2587 din
09.04.2019 , intocmit de catre d-na Dinga Felicia,agent agricol,regulamentul cu
privire la modul de organizare a pasunatului in comuna Lopadea Noua,
jud.Alba,documentatia de atribuie directa-inchiriere pajisti din proprielatea prlata a
comunei Lopadea Noua, sat Ciuguzel, precum si contractul de inchiriere
Nu sunt obiectii.Se supllne la vot proiectul de hotarare, se voteaza in unanimitate,
se adopta astfel Hotararea nr.17 12019.
5.La proiectul de hotarare privind inregistrarea unor bunuri in domeniul public al
comunei Lopadea Noua si concesionarea lor catre Operatorul Regional SC APA
CTTA S.A pe durata Contractului de delegare a gestiunii in vederea reahzarlt
serviciilor publice de alimentare cu apa si canahzare, se prezinta raportul de
specialitate nr.267I din 12.04.201 9, intocmit de catre d-na Alexa Felicia, adresa nr.98
din 19.02.2019 ianaintata de catre Asociatia Apa Alba, prin care se solicita emiterea
unei hotarari prin care bunul reztrltat din sistern antiefractie si supraveghere video,
afisare nivel rezervor Bagau, com.Lopadea Noua, sa fie inclus in domeniul public al
Comunei si concesionat Operatorului Regional A.C.APA CTTA S.A si procesul
verbal de receptie nr.1011din 11.02.2019.
Nu sunt obiectii.Se supune la vot proiectul de hotarare, se voteaza in
unanimitate, se adopta astfel Hotararea nr.1812019.
Dupa parcurgerea ordinii de zi se trece la discutii privind probleme diverse.
D-nul consilier Pojar Mircea solicita informatii d-lr"ri Primar, despre stadiul in care se
afla proiectul de canalizare.D-l Primar ii aduce la cunostinta f-aptul ca, pentru
localitatea Bagau o sa inceapa in curand lucrarile, iar in cazul localitatilor Lopadea
Noua si Cir.rguzel,a fost organizata licitatia, dar nu s-a inscris nici o firma, in
concluzie, v-a fi reluata procedura de licitatie.
D-nul consiliel Moldovan Daniel in intreaba pe d-l Primar, daca , pentru valea care
trayerceaza satul Bagau, nlr se poate gasi o solutie sa fie casetata.D-l Prirnar ii
raspunde ca aceasta vale este cuprinsa in domeniul public al comunei Lopadea Noua,
dar reabilitarea nu se poate face decat prin firme specializate, agreate de Administratia
Nationala Apele Romane, este necesara intocrnirea unui proiect si a tmui studiu de
fezabilitate, dar, se va cauta o solutie.

Ne mai fiind alte puucte pe ordinea de zi, sedinta se incheie,

Contrasemneaza,

Presedinte de sedinta,

Consilier CIUNGAITEODOR

Secretar

SUCU SIMONA MARIA

O.
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