ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA LOPADEA NOUA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

incheiat azi 05.08.2019, cu ocazia qedinlei ordinare, publice a Consiliului
Local Lopadea Nou6, convocatd prin Dispozilia Primarului Nr.96 din 30.07.2019.
La qedinla au fost convocali 1 1 consilieri, prezenlr I 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.44l3 din
30.07.2019.
in conformitate cu prevederile art.138 alin.16 din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, procesul verbal Ei documentele dezbdtute sunt depuse intr-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 consilierilor din timp.
Nefiind obiectii se supune la vot procesul verbal ,se voteaza in unanimitate.
Se prezinta

proiectul ordinei de zi:

l.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.1712019 privind

aprobarea inchirierii pasunilor din proprietatea privaia a comunei Lopadea
Noua, satul

Ciuguzel.

Initiator Primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Initiator Primarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada

septembrie-noiembrie 20 1 9 .
4.Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinei de zi, se voteazain unanimitate.
1.La proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL pr.17/2019
privincl aprobarea inchirierii pasr,rnilor ilin proprietatea privata a comunei
Lopadea
Noua. satul Cir-rguzel. se prezinta aclresa Institutiei Prelbctului Jucletul Alba
nr.6608121G15.11il.C.2123.04.2019. prin care se solicita reanalizarea si
modificarea
Regulamentului de pasunat, intrr-rcat contraventiile si cuantumul amenzilor
stabilite ,u
sunt in concordanta cll prevederile art.14 din OUG nr.3412013 privind organizarca,

administratrea si exploatarea pajistilor permanente si p"ri.u modiicarea
si
completarea Legii fondului funciar nr.l8/1991 precum si iaportul de specialitate
nr'4407 din 29.07 .201 9 intocmit de catre compartimentul agricoi clin cadrul LparatulLri
de specialitate al primarului comunei Lopadea Noua.

Nu sunt obiectii' Se supune la vot proiectul
cle hotarare, se voteaza in unanimitate(11
voturi pentru), se adopta astfel Hotararea nr. 3512019.
2' La proiectul.de hotarare privind rectiflcarea
bugetului local pe a,ul 2019 se
prezinta raportul de speciali tate nr.4400
din 29 .07 .20"19 intocmit c1e catre cl-,a
Budai
Hajnal' consilier superior in cadrul compartimentului
financiar-contabil prin care se
propune rectiflcarea bugetului local pe inul2019
, prin virarea ,-,no.
bugetare
de la un capitol la altul.
"r"dite
D-l Primal ofera detalii suplirnentare cll privire la arnenajarea
zonei de agrement
din localitatea ocnisoara, atnenajare care se va face
in cadrul unei colaborari cu
Consiliul Judetean Alba.

Nu sunt obiectii. Se supune la

vot proiectul de hotarare se voteaza in
r-uranimitate,(1r voturi pentru), se adopta astfer
Irotararea nr. 36/2019.
3'La proiectul de hotarare privind ul"g"..o p.ereaint.t
i cle sedinta pentru perioada
septembrie-noiembrie 2019, consilierii propull
ca urmatorul presedinta cle secli,ta sa
fie d-l consilier Boldea Ioan.
Nu sunt obiectii' Se supune la vot proiectul de hotarare,
se voteaza in unanimitate,
( I 1 voturi pe,tru),se acropta astfel
Hota rarca nr.37 r20r9.
4' La punctul ,, Diverse,, d-l Prirnar prezinta Consiliului
Local oferta de pret
pentru modernizarea iluminatului public,
intocmita de catre flrma Elbi Electric &
Lighting- srl'D-l prima, arata faptui.u, .r,ru p.ecizata
i, ofbrta pentru moclernizarea
sisitemului de ilurninat public in toate localitatile
ale comunei, poate fi
achitata in transe lunare ti,rp de 5 ani,Mai ,rrlt
"orrporr"rrte
d."ui
ui'ui, ,r,, o sa sa mai fie necesare
cheltuieli pentru intletinerea retelei, cleoarece r.rp.",i-ru'firma
of.era o garantie de 5
aui, iar corpurile cle ilurninat o sa fle montat.
fi;"re
stalp,
in acest moment
corpurile de iluminat neflind montate pe fiecare ;.
staip.
D-l consilier Kiss csaba intreaba cat se plateste
acum cllrent si cat vom plati cu
noile lampi.
D-l Prirnar raspunde ca vol1l piati cu ceva mai putin
decat cu lampile care exista in
momentul de fbta, doar ca , vol1l aYea ca si
numar cle larnpi, clubh,rl celor existenta
acunr'iluminatul va fi de o calitate mai buna,fa.u
,.rrr.,. alitateasi , implicit, durara
de viata a corpurilor recl fii,d net superioara
celor .rirt.ri..
consiliul Local hotaraste ca acest proiect sa faca obiectul
unui proiect de hotarare
a unei viitoare sedintc a Consiliului.
D-l consilier cir-rngan Teodor il intreaba pe d-l primar
despre stadiul lucrarilor de
cadastru sistematic.D-l.Primar raspunde ca
aceste iucrar.i de cadastru sistematic sunt
in derulare, din fiecare localitate s-au cuprins
sectoare in acest cadastru sistematic.
D-l ciungan semnaleaza de asem.,r.i , faptul ca, fantana
cornunala din localitatea
Bagau , ar trebui acoperita, pentru u p."r"r-,i i,cidente
neplacute, deoarece se joaca
nrulti copii in acea zona.
D-l Primar arata ca o sa fle luate masurile necesare
si fantana va fi acoperita in
urmatoarea zi
.

D-l consilier co.podean Ioan intrcaba. daca nlr se pot l,a
masuri pentru ca
animalele salbatice, in speta porcii mistreti,
,u ,r, rnur 1.orou.. pagube culturilor
agricole ale locuitorilor.D-1. Primar raspunde ca
, cetatenii ale caror culturi au sufbrit
pagube provocate de anirnale salbatice,
sa se adreseze cll o cerere primariei
Comunei
Lopadea Noua,urmand ca apoi sa fie convocata
prin dispozitie a prirnarului, o comisie
de evaluare formata din reprezentati ai_Garzii'Forestii,a pi..",iei
Judetene pentru
Agrictrltura si Asociatiei vanatorilor si Pescarilor,
cornisie care se va deplasa la fata
locLrlui pentrlt evaluare, urmancl a stabili
ulterior cuantumul clespagr-rbirilor acordate.
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D-l Prirnar raspuncle ca o sa ia masuri
pentru ca tubul sa fie scos,

remontat, aceasta actiune putandu-se
curatat si
rcaliza o data cu reamenaf area
drumului spre
Berc. cr_r a.jutorul bulcloexcavatorului.
Ne mai frind alte puncte pe ordinea
de zi, sedinta se incheie.

Presedinte de sedinta,

Consilier CORPODEANIOAN

