CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI LUGASU DE JOS

PROCES - VERBAL
Incheiat
Lugaqu de Jos.

ui

29 ianuarie 2021, cu ocazia gedinJei extraordinard de indatd

a Consiliului local

$edinJa a fost convocatd pe baza Dispozifiei primarului nr.24 din 29 ianuarie 2021 _
privind convocarea Consiliului Local in gedin(I extraordinarl de indati,
adus6 la cunoqtintd

publicd prin afigare la sediul primdriei.
Convocarea membrilor Consiliului local a avut loc on-line invitaSia,convocatorul
proiectele
,
dp hotdrdre cu materialele.$i
gedinfei
al
anterioare
au fosf comunicate pe Viber gi la
.procesul.verbal
- -ir
adresele de e-mail a consilierilor.

in

urma

fiecdrui consilier local on line la apel se
Ioan, COFAR Cdtdlin - Nicolae, DAVID
Mihai, FEKETE Mihai, FABRIC Ladislau Dan
Marcel, IVAN Lucian - Voicu, KALMAN
zoltan, KovACS Adam- Attila, LUCA Gavril, PORTIK Emeric,
SECARA Nicoleta - rFelicia
v'vrq si
URS Marius - Daniel
'Secretarul general SoCoL Mariana, informeazd cd sunt prezen[i
13 consilierii locali, 13 alegi
in funcfie, in cadrul Consiliul Local Lugagu de Jos este un nr. total
13 consilieri. in a.erte .orrJ4ii
gedinfa este legal constituitd se pot adopta hotdrdri in condiliile
legii.
Dl' primar SORBAN Levente, deschide lucrdrile gedinfei mulfumeqte membrilor
consiliului
local pentru participare qi dd cuvAntul d-lui KOVACS Adan
Attil4 pregedinte

confirm'

de qedinfd.
preqedinte KoVACS Adarn Attila, preia lucrdrile qedinfei
supune la vot aprobarea
procesului verbal al gedinfei din26 ianuarie 2021,

Dl'

pregedi
voturi

ulse
sunt
HotI

lde
ot )
uari

verbal a gedinfei anterioare.
Dl' preqedinte KOVACS Adarn- Attila supune la vot aprobarea ordinii
de zi comunicat6prin
invitalie:

l.

aprobarea
rnrasrruct
2.

nr. 101 din23 octombrie 2020 privind
bundtdfirea conlinutului digital qi a
Lugagu de Jos,,
lor personalului voluntar pentru timpul
prevdztte in programul Serviciului
agu de Jos.

anigramei a Statului de funcfii a SC

4'

Proiect de hotdrdre privind aprobarea Scrisorii de agteptdri privind
Consiliul de
!
Administralie la societatea GoNSTRUCTOERUL Lugagu de Jos.
5' Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentirlui de organizare gi funcfion are
a
Comisiei de Circulafie gi a Comisiei operative de CircJalie din cadrul pririariei
comunei Luga;u
de

Jos.

6.

Probleme curente.

Domnul preqedinte KOVACS Adary- Attila solicitl votul nominal de la fiecare consilier,
impotrivi?( nu sunt voturi), abfineri?(nu sunt voturi), pentru? (13 voturi pentru) qi se adoptd
Hotlrirea nr.24 din 29 ianuarie 2021- privind aprobarea ordinii de zi a qedinlei'
Se trece la punctul unu din ordinea de zi:
1. Proiect de hotflrAre privind modificarea Hotlririi nr. 101 din 23 octombrie 2020
privind aprobarea proiectului gi a cheltuielilor legale de proiectul "Imbunilt5i[trea con{inutului
aigitut qi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul educafie in comuna Lugaqu de Jos".
- La proiectul de hot6rdre se constatd existenfa urm[toarelor materiale communicate
consilierilor:
- referat de aprobare la proiectul de hotdr6re, intocmit de dl. viceprimar Cofar Cdtdlin;
- raport de specialitate laproiectul de hotdrAre intocmit de Dl. Ehupov Norbert - Saqa qef
serviciu;
Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului local face cunoscut avizul
din partea fiecdrei comisii.
Pe marginea materialelor nu sunt discufii:
Dl. preqedinte KOVACS Adarn- A$ilg supune la vot proiectul de hotdrdre solicitd votul nominal de la
fiecare consilier, impotrivi?( nu sunt voturi), ab{ineri?( nu sunt voturi), pentru? 13 consilierii
(unanimitate) au votat pgntru.
Se adopt6 Hotirirea nr.25 din 29 ianuarie 2021-privind modificarea Hotdrdrii nr. l0l din
23 octombrie2020 privind aprobarea proiectului gi a cheltuielilor legale de proiectul "Imbundt6lirea
confinutului digital qi a ffiastructurii TIC sistemice in domeniul educafie in comuna Lugagu de Jos".
Se trece la punctul doi:
2. Proiect de hotirire privind stabilirea indemniza{iilor personalului voluntar pentru
timpul efectiv de lucru prestart la interven{ie qi la celelalte activiI{i prevdzute in programul
Serviciului Voluntar pentru Situa{ii de Urgenfi al comunei Lugaqu de Jos.
La proiectul de hotEr6re se constatd existenla urmdtoarelor materiale communicate

consilierilor:
- referat de aprobare la proiectul de hot6r6re, intocmit de dl.primar $orban Levente;
- raport de specialitate la proiectul de hotdrdre intocmit de dl. viceprimar Cofar Cdtilin qef S.V.S.U.;
Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului local face cunoscut avinil
din partea fiecdrei comisii.
Dl. preqedinte intreabl; -Dacd sunt discufii?
Dl. Luca Gavril intreabd de ce remunereazLvoluntarii?
Dl. primar - aratdcd voluntarii care fac parte din Serviciul Voluntar pentru Situa{ii de Urgen}6
al comunei LugaEu de Jos li s-a mai stabilit qi pAnd in prezent drepturi respectiv o indemnizatie de
participare la intervenfii in contextul legii gi au fost acordate.
Dl. David Mihai - aratdcd nu a primit nici un voluntar nici un ban in mdn6 qi afirmd cE este
mai bine sd fii voluntar decdt angajat dupd indemnizaliile propuse.
Dl. primar - poate in perioada la care va referili nu au participat.
Dl. David Mihai - aratd cd ie drept cd nu au participat qi intreabd ce indemnizatie primesc
persoanele care sunt voluntari qi insofesc Polifia Local6.
Dl. primar - 50 de lei lzi.
D-na. Secara Nicoleta - intreabd cd cine face parte din Serviciul Voluntar pentru Situafii de
Urgentd qi cine sunt specialiqtii.
- Dl. primar exist5 o hotdrAre de aprobarea a acestui serviciu acum nu cunosc nominal sd spun
intregul serviciu, se poate afla consultdnd hotdr6rea,iar personal de specialitate dupd cum imi amintesc
este Luca qi Huniadi.

Nu sunt alte disculii.
Dl. preqedinte KOVACS Adam- Attila supune la vot proiectul de hotdrdre solicitd votul nominal de
la fiecare consilier, impotrivl?( nu sunt voturi), ab{ineri?( nu sunt voturi), pentru? 13 consilierii
(unanimitate) au votat pentru.

I

Se adopt6 Hot5rffrea nr.26 din 26 ianuarie 2021 - privind stabilirea indemnizaliilor
personalului vlluntar pentru timpul efectiv de lucru prestart la intervenfie gi la celelalte activiSli
prev6zute in programui Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenjd al comunei Lugaqu de Jos.
Se trece la punctul trei
3. Proiect de hotirfire privind aprobarea Organigramei a sSatului de funcfii a SC
CONSGTRUCTORUL Lugaqu de Jos SRL.
La proiectul de hotdrAre se constati :xistenfa urmStoarelor materiale communicate
consilierilor:
- referat de aprobare la proiectul de hotdr6re, intocmit de dl. primar Sorban Levente;
- raport de specialitate la proiectul de hotdrdre intocmit de Dl. Ehupov Norbert - Saqa 9ef
serviciu;
Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului local face cunoscut avizul
din partea fiecdrei comisii.
Dl. pregedinte intreabd-Dacd sunt disculii?
Dl. Luca Gavril - intreabd dacd sunt 42 sau 46 de angajali in cadrul hrmei?
,. Dl. primar - sunt 46 de postgfi {in care nu toate sunt ocupate.
D-na. Secara Nicoleta - de ce stint aqa de multe posturi?
Dl. primar - dorim s6.depunem un proiect pentru modernizarea acestei societdfi qi dotare cu
utitaje in cadrul unui proiect. Esti singura societate la comune din judef care are profit din acest profit
jumitate intrd la bugetul local al comunei. Dorim sd ne gospoddrim cu bani de la noi qi in acest moment
sunt intenlii din partea altor entitdli de a se asocia cu noi. In mai - iunie este sesiunea de depunere
proiecte.

de ce tofi muncitorii sunt necalificali, cum lucreazd aceastd firm6 cu tofi
aceEti muncitori necalificafi ce calitate au aceste lucrdri, nici unul nu este calificat pe o specialitate?
e 9i dorim
coo
Dl. primar - a-yem qef
mai lucrat
cei
comund dar nu prea srint mun
,
hotdrdre, s
Dl pregedinte KOVACS Adam- Attila supune la v
frecare consilier, impotrivl?( nu sunt voturi), abfineri? ( nu sunt voturi), pentru? 13 consilier (
unanimitate) au votat pentru. Se adoptd Hotirirea nr.27 din 29 ianuarie 2021- privind aprobarea
Organigramei a Statului de funcfii a SC CONSGTRUCTORUL Lugaqu de Jos SRL.
Se trece la punctul patru:
4. Proiect de hotirfire privind aprobarea Scrisorii de aEteptiri privind Consiliul de
Administra{ie la Societatea CONSTRUCTOERUL Lugagu de Jos.
La proiectul de hotdr6re se constatd existenfa urmStoarelor materiale communicate

Dl. David Mihai

-

consilierilor:
- referat de aprobare la proiectul de hotdrdre, intocmit de dl. primar Sorban Levente;
- raport de spicialitate la proiectul de hotdrdre intocmit de Dl. Ehupov Norbert - Saqa qef
serviciu;
Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului local face cunoscut avizul
din partea fiecdrei comisii.
D-na. Secara Nicoleta - sd ne spunS dl primar despre ce este vorba.
Dl. primar - aratdc6 pentru alegerea Consiliului de Administrafie existd o procedurd nu se face
cum s-a fbcut p6nd in prezent, intrucdt mandatul membrilor Consiliului de Administralie a expirat.
AGA societ6lii are competenfa de a decide privind procedura de selecfie prealabild a membrilor CA.
In vederea realiz1rii selecliei se impune adoptarea de cdtre Consiliul Local , in calitate de autoritate
tutelar6a Scrisorii de agteptiri privind Consiliul de Administralie la Societatea CONSTRUCTOERUL
Lugaqu de Jos.
Nu sunt alte disculii.
Dl. pregedinte KOVACS Adarn-

Attila supune la vot proiectul de hotdrdre solicitd votul nominal de la
fiecare consilier impotrivl?( nu sunt voturi), ab{ineri? ( nu sunt voturi), pentru? 13 consilier (
unanimitate) au voiat pentru. Se adoptd Hotlrf,rea nr.28 din 29 ianuarie 2021- privind aprobarea
Scrisorii de agteptiri privind Consiliul de Administrafie la Societatea CONSTRUCTOERUL Lugaqu
de Jos.
3

Se trece la

punctul cinci:

5. Proiect de hotirire privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare
a
Comisiei de Circulafie gi a Comisiei operative de Circulafie din cadrul Pr-lmiriei.o-oo"i
Lugaqu
de Jos.

La proiectul de hotirAre se constatd existenfa urm6toarelor materiale communicate
consilierilol"r"rut
je anrob-ge la proiectul de hotdrdre, intocmit de dl. primar Sorban Levente;
- raport de specialitate la proiectul de hotdrAre intocmit de d-na. paqcaldu Elena
-

administrator public.
Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului local face cunoscut
avizul
din partea hecdrei comisii.
Dl preqedinte - Dacd sunt discufii?
Nu sunt discutii.

ot proiectul de hoErare solicitd votul nominal de la

Lugagu de Jos.

6. Probleme curente.
Dl' LUCA Gavril - spune ca toli consilierii

sd qtie cd votul de exprimd fiecare consilier care se va
exprima cu DA , Nu sau ABTINERE , am mai spus asta qi tot nu se vede cd
s-a infeles.

PRESE
KOVACS

