ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA LOPADEA NOUA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat azi 30.05.2019, cu ocazia qedinlei extraordinare, publice
a
prin
Dispozilia Primarului Nr.77 din
Consiliului Local Lopadea Noud, convocatd
27.05.2019.

La gedinla au fost convocali 11 consilieri, prezenli 11.Au fost prezenti domnul
viceplimar,I(iss Arpad 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.3516127 .05 .2019.

in

conformitate

cu prevederile afi.42 alin.l din Legea nr. 2l5l2ool,

republicat[, procesul verbal qi documentele dezbdtute sunt depuse intl-un dosar special
cate 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 consilierilol din timp.
Nefiind obiectii se supune la vot procesul verbal ,se voteaza in unanimitate,
proiectul ordinei de zi:
l.Proiect de hotarare privind aprobarea Contractulni de delegare cu operatorul
economic castigator al licitatiei privind ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activitati componente ale selviciului de salubrizare in judetul Alba, respectiv de
colectare si transport a deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuriZona I Alba Iulia,, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiara a
acestuia, respectiv asocierea SC RER VET SA-SC RETIM ECOLOGIC SERVICE
SA.
Initiator Primarul comunei;
2.Proiect de hotalare privind aprobarea amplasamentului Punctului de lansare a
rachetelor antigrindind.
Initiator Primarul comunei;
Se supune la vot proiectul ordinei de zi, se voleaza in unanimitate.
1.La proiectul de hotarale privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul
economic castigator al licitatiei plivind ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activitati componente ale serviciului de salubrizare in judetul Alba, respectiv de
colectare si transport a deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuriZona I Alba Iulia,, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiara a
acestuia, respectiv asocierea SC RER VET SA-SC RETIM ECOLOGIC SERVICE
SA,se prezinta raportul de specialitate nr.3480 din24.05.2019, intocmit de catre
compartimentul achizitii publice din cadrul Primariei Lopadea Noua, contractul de
delegare zonal Alba Iulia nr.61 din 18.04.2019 si expunerea de motive a Primarului
comunei Lopadea Noua ,inregistrat a cu nr.3472 din 24 .05 .2019 .
Se prezinta

Nu sunt obiectii. Se supune la vot proiectul de

hotarare, se voteaza in

unanimitate(1 1 voturi pentrLl), se adopta astfel Hotaralea nI. 2412019.
2. La proiectul de hotarare privind aprobarea amplasamentului Punctului de lansare
a rachetelor antigrindind, se prezintaraportul de specialitate nr.3451 din 23.05 .2019,
intocmit de catre compartimentul achizitii publice din cadrul Primariei, expunerea de
motive a Primarului comunei Lopadea Noua, inregistrata sub nr.3 47 1 din 23 .05 .2019
si contractul de comodat, anexa la proiectul de hotarare.
Nu sunt obiectii. Se supune la vot proiectul de hotarare se voteaza in
unanimitate,(11 voturi pentru), se adopta astfel Hotaralea nr. 2512019.
Ne mai fiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta se incheie.

Presedinte de sedinta,

Consilier CORPODEANIOAN

Contrasemneaza,
Secretar SUCIU SIMONA
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