
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI LUGASU DE JOS

PROCES . VERBAL

Incheiat azi 6 augttst2l2l, cu ocazia gedintei extraordinare de indatd a Consiliului local
Lugaqu de Jos.

$edinta a fost convocatd pe baza Dispozifiei primarului nr.337 din 5 august 2021 -privind convocarea Consiliului Local in gedin{i extraordinarl de indati, adus6 li cunogtint6
publicd prin afigare la sediu gi postati pe site-ul primdriei.

Convocarea membrilor Consiliului local a avut loc on-line, invitalia, convocatorul
proiectele de hotdr6ri, materialele qi procesul verbal al qedinfei anterioare au fost comunicate
domnilor consilieri pe adreselede e-mail qi pe apricafia viber.

$edinfa are loc prin prezenf d,fizicd,la sediul Primdriei Lugagu de Jos.

- Prezenti la rydinfa sunt 13 consilieri, se consernneazd, pe tabelul de prezenld" prezen[a
domnilor consilieri : BUCSAS Iuliu - Ioan, COFAR Cdtalin - Nicolae, DAVID Mihai, FEKETE
Mihai, FABRIC Ladislau - Daniel, ILE Marcel- Teodor, IVAN Lucian - Voicu, KALMAN Zoltan,
KOVACS Adam - Attila, LUCA Gawil, PORTIK Emeric, SECARA Nicoleta - Felicia 9i URS
Marius - Daniel gi Ehupov Norbert Saga - gef birou.

Secretarul general SOCOL Mariana, informeazd cd suntprezenli 13 consilierii locali, 13 aleqi
in funclie, din 13 consilieri in funcfie, Consiliul Local Lugagu de Jos av6nd total 13 consilieri. in
aceste condifii gedinta este legal constituit6 se pot adopta hotdrdri in condiliile legii.

Dl. viceprimar Cofar Cdtilin- Nicolae, deschide lucrdrile gedinfei gi aratd c6 a fost necesar
convocarea gedinlei extraordinare de indatd dat fiind necesitatea *g.tri6 a adoptirii proiectului de

dicatori tehnico-economici pentru
Lugagu de Jos qi Urvind, comuna

gedinfd a Consiliului local, ROF ul poate fi modi
local' a solicitdrii Institu{iei Prefectului termenul de aprobare a fost pdnl inlunai s-aintrodus gi acestpunctpe ordinea dezi.

Aratdcd urmare a solicitdrii din partea Ocolului Silvic Alegd gi in urma consult6rii cu domnul
primar mai propune in completare la ordinea de zi aunui proiect de hotdr6re.

Dl viceprimar face cunoscut faptul cE mandatul pre;edintelui de gedintd a expirat in luna iunie
qi se impune alegerea unui nou preqedinte de qedintd.

Se face propuneri dl. ILE Marcel propune pe dl. DAVID Mihai - care renunld qi dl. DAVID
Mihai propune pe IVAN Voicu.

Dl KALMAN Zoltanpropune pe dl. FEKETE Mihai.
Se trece la votarea alegerii ca pregedinte de gedin{d pe Dl. IVAN Voicu , rcz.oltafitlvotului

_t.E ' cu DA - pentru, au fost exprimate 6 voturi (DAVID Mihai, FABRIC Ladislau - Daniel,
ILE Marcel- Teodor, IVAN Lucian - Voicu, SECARA Nicoleta - felilia gi URS Marius - Daniel. )NU - impotrivi, (nu sunt voturi), ABTINERE, exprimate 7 voturi (BUCSAS Iutiu - toan,
COFAR Cdtdlin - Nicolae, FEKETE Mihai, KALMAN ZoItan, KOVACS Adam - Attila, LUCA
Gavril, PORTIK Emeric).

Se trece la votarea alegerii ca preqedinte de qedinfd pe Dl. FEKETE Mihai , rezultatul votului
este : cu DA-pentru, au fost exprimate Tvoturi (BUCSAS Iuliu-Ioan, coFAR cdtdlin-Nicolae,
FEKETE Mihai, KALMAN Zoltan,KOVACS Adam - Attila, LUCA davril gi PORTIK Emeric )NU - impotrivl, exprimate 5 voturi (FABRIC Ladislau - Daniel, ILE Marcel- Teodor. IVIN

t



Lucian - Voicu, SECARA Nicoleta - Felicia qi URS Marius - Daniel ), qi ABTINERE -exprimat
1 vot ( DAVID Mihai).

Urmare a rentltafi;11ui votdrii dl. FEKETE Mihai este ales preqedinte de qedinfd qi se adoptd

Hotlrirea nr.67 din 6 august 2021- privind alegerea preqedintelui de qedin{i.

Dl preqedinte de qedinl6 FEKETE Mihai preia lucr5rile qedinfei gi aratd cdfalLde propunerea

d- lui viceprimar COFAR Cdtdlin se suplimenteaztproiectul ordinii de zi cu un punct:

proiect de hotdr6re privind aprobarea valorificdri gi preful masei'lemnoase provenite prin

igiend din pddurea comunald proprietatea comunei Lugaqu de Jos.

Supune la vot proiectul ordinii de zi 9i anume:

1. Aprobarea pregedintelui de qedinfd.

Z. Aprobarea ordinii de zi agedintei extraordinare de indatd din 6 august2}2l.
3. Aprobarea procesului verbal al qedinfei din25 itrie202l'
4. prbiect de hotdrdre privind aprobarea devizului general gi a principalilor indicatori

tehnico-economici pentru obiectivul de investilii"Canalizare menajerd Ei stafie de epurare Lugaqu de

Jos qi Urvind, comuna Lugagu de Jos".

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizate 9i funcfionare a

Consiliului Local al comunei Lugaqu de Jos ( Ordinul 2512001).

6. Proiect de.hotdr6re privind aprobarea valorificdri qi preful masei lemnoase provenite

prin igiend din pddurea comunala proprietatea comunei Lugaqu de Jos.

Rezultatul votului este : NU - impotrivl, ( nu sunt voturi)' ABTINERE, ( nu sunt voturi),

cu DA - pentru, au fost exprimate 13 voturi ( unanimitate). Se adoptd HotIrArea nr.68 din 6

august 2021-privind aprobarea ordinii dezia qedin{ei.

Dl pregedinte propune votarea procesului verbal al qedinfei anterioare din25 \nie 2021

care a fost transmis cbnsitierilor pentru luare la cunogtintd qi il supune la vot spre aprobare.

Rezultatul votului este: cu NU - ( nu sunt voturi), ABTINERE - (nu sunt voturi)' cu DA - pentru'

au fost exprimate 13 voturi (unanimitate). Se adoptl Hotirirea nr.69 din 6 august 2021 -
privind aprobarea procesului verbal a qedinfei anterioare.
Se trece in continuare la punctul patru din ordinea de zi:

4 . Proiect de hotdiflre privind aprobarea devizului general qi a principalilor indicatori

tehnico-economici pentru obiectivul de investilii "Canalizare menajeri qi sta{ie de epurare

Lugaqu de Jos qi Urvind, comuna Lugaqu de Jos".
La proiectul de hotdrdre se constatd existenla urmdtoarelor materiale comunicate consilierilor:

- referat de aprobare la proiectul de hotdrdre, intocmit de dl. viceprimar Cofar Cdtdlin -

Nicolae iniliator al proiectului de hotdrdre;
- raport di specialitatelaproiectul de hotdr6re intocmit de Ehupov Norbert Saqa - $ef

serviciu;
Secretarii comisiilor de specialitate constituite lanivelul Consiliului local face cunoscut avinil

din partea fiecdrei comisii.
Pe marginea materialelor au loc urmdtoarele discuJii:

Dl FABRIC Ladislau -in26 ian.202l a mai fost o aprobare.

Dl EHUPOV Norbert - Saga - Devizele generale la toate obiectivele finanJate prin PNDL pe

aprob6 anual la toate obiectivele, avem 12, qi se poate aproba ori de cdte ori este nevoie dar in acest

caz nu avem aprobat contract, doar aprobim actualizarea sumelor, avdnd in vedere cd toate

materialele s-au scumpit. Canalizarca este infazd, de Proiect tehnic, fazLin care se poate aproba

acttalizavalorii Devizului general qi a indicatorilor tec- econimici.

Dl IVAN Voicu - discutdm despre faza de proiectare, care este faza actuald a lucrdrii de

canalizare qi a stafiei de epurare deoareie am vorbit cu dl. Sorban, cdnd l-am intrebat de ce pldtim

impozitul gi tu*u pentru canalizarc aaftrmatcd ie func{iona16, aopi statia de epurarenu cunosc nici un

detaliu despre chestia asta.

Dl EHUPOV Norbert - Saqa - avem doul proiecte , un proiect de canalizare pentru comlrna

Lugaqu de Jos care cuprinde satelelugaqu de Jos qi Lugaqu de Sus qi nal doilea proiect care cuprinde



-

satul urvind qi o-parte din satul Lugaqu !e {os. Despre care vorbili este primul proiect pe com,,nmLuga$u,de Jos qi Lugaqu de Sus care este infazi,de execulie.
Dl DAVID Mihai - vd' contrazic un pic, sunt doud proiecte qi in primul proiect nu exclude satr-dUrvind. - --- r

Dl EHUPov Norbert - Saqa - vorbim de proiectul canalizarecomuna Lugaqu de Jos in care nueste cuprins satul Urvind, fiindcd tot aqa a fost pl prevdzuli suficienfi bu"i $l nu a fost inclus in cadnrlproiectului localitatea Urvind.
Dl DAVID Mihai - atunci canalizareape urvind este ftcutd pe proiectul Lugagu de Jos giUrvind?
DI EHUPOV

face parte din proi
sttdzlle, ca s[ nu se

Dl pregedinte FEKETE Mihai supune la v
NU - impotrivi, ( nu sunt voturi), ABTTNERE, ( nu sunt voturi), cu DA _ pentru, au fostexprimate 13 voturi ( unanimitate).

rivind aprobarea devizului general gi a
ectivul de investi{ii "Canalizare menajerl
Lugaqu de Jos".

4' Proiect de hotrrire privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare aConsiliului Local al comunei Lugaqu de Jos.
L enfa urmdtoarelormateriale comunicate consilierilor:

Nicolae, 
hotdrdre, intocmit de dl. viceprimar Cofar Catilin -

- raport de specialitate laproiectul de hotdrare tntocmit de
Secretarii comisiilor de specialitate constituite lanivelul con

din partea fiecdrei comisii.
Pe marginea materialelor au loc urmdtoarele discutii:

e urmeazd sd finem cont ;i de acest aspect.
preluat proiectul ini{iat de dl. primar in formacare s-a transmis pentru gedinfa din 25 iurie 202r, de pe ordinea de zi aatestei qedinfe fiind retras.Dat fiind faptul cd acest RoF poate fi modificat ori de cate ori este nevoie prop'n sd il votdm pentru
lui de aaplicaOrdinul 25/2021
ora.rea indemnizafiei consilierilor locali la 5%o
cd, lIyo c6t a fost p6n6 in prezent nu este o

fi suportatd qi propun modificarea ROF cu

erii de mai sus se modificd prevederile art.6l
iliului Local la alin. e) cuurmdtorul confinut:

rticip rdinare ori lo Sedinlelespec cuantum de I0% din
Guvernulu cu
organizare e a
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Dl preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre, cu modificarea propusd de dl. DAVID Mihai

respectiv stabilirea indemnizafiei consilierilor locali Ia l0%o conform art. 6l alin(2) ardtatmai sus.
Rezultatul votului este : NU - ( nu sunt voturi), ABTINERE, ( nu sunt voturi), cu DA- pentru,
au fost exprimate 13 voturi ( unanimitate).

Se adoptd HotirArea nr. 71. din 6 august202l- privind aprobarea Regulamentului de
organizare;i func{ionare a consiliutui Local al'comunei Lugaqu de Jos.

Se trece la punctul gase.

6. Proiect de hotlrffre privind aprobarea valorificdri qi preful masei lemnoase
provenite prin igieni din pidurea comunall proprietatea comunei Lugaqu de Jos.

La proiectul de hotdrdre se constatd existenla urmdtoarelor materiale comunicate consilierilor:
- referat de aprobare la proiectul de hotdrdre, intocmit de dl. viceprimar Cofar Cdtdlin

- Nicolae, iniliator al proiectului de hotdrAre;
- raport de specialitate la proiectul de hotdrdre intocmit de Gulimanescu Geanina -

secretar general.
Secretarii comisiilor de specialitate constituite lanivelul Consiliului local face cunoscut avizul

din partea fiecdrei comisii.
Dl. LUCA Gavril - aratd. cd este lemne sunt cumpdritori nu sunt, agteptim s6 se aprobe de o

lund de zile, cd deja oanierrii si -au cumpdrat lemne, aratd cdprelul va fi in funclie de prestator am
dat qi cu nou jumate ce sd vd spun eu am votat doud acte anul dsta gi pentru licitafie gi pentru populafie
prin faptul cd nu o trecut lemnele s-o dat cu qapte cincizeci gata duse acasd prin faptul cd sd treac6 sd
ne ludm 9i noi salariile sd facd administrare gi servicii, interesul nostru este sd se vAnd6 c6t mai mult
gi aducem qi un beneficiu Primdriei, iar dacd pui multe exclude de pe piafd acum 50 yo s-aaprovizionat
cu lemne eu i-am spus la primar ci noi tot in septembrie gi august incepem sd marc[m qi vindem pe
cdtnd jumdtate au materialul procurat.

Dl IVAN Voicu de ce nu afi redus din timpul acesta sd se facd mai repede .

Dl LUCA Gawil - arutd'cd problemele primarului sunt multe gi nu ii poate face program .

Dl EHUPOV Norbert - Sa$a - a[i afirmatc6 de o lund afi depus actele la Primdrie in condiliile
in care adresa de la Ocolul Silvic Aleqd de transmitere a actului de punere in valoare a fost depus pe
datade29 iulie202l.

Dl LUCA Gavril - avem lemne doar sd avem la cine le vinde, cdmd,repet, preful a fost redus
fiindcl lemnele au fost subfire.

Dl DAVID Mihai - acum se propune l20Ieilmc,acum cdtvafi preful duse acas6?
Dl. LUCA Gavril - depinde de exploatator acum lemnele sunt mai bune sperdm s6 treacd qi

si aducem gi beneficiu.
Dl ILE Marcel - cI pddurarii voqtri vdnd cu 200 -220 mster gata adus acasd.
Dl pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre. Rezultatul votului este : NU - ( nu sunt

voturi), ABTINERE, exprimat 2 voturi ( ILE Marcel qi SECARANicoleta), cu DA- pentru, au
fost exprimate 11 voturi (BUCSAS Iuliu - Ioan, coFAR catalin - Nicolae, DAVID Mihai,
FEKETE Mihai, FABRIC Ladislau - Daniel, IVAN Lucian - Voicu, KALMAN Zoltan.KOVACS
Adam - Attila LUCA Gawil, PORTIK Emeric, qi URS Marius - Daniel).

Se adoptd Hotlrirea nn 72 din 6 august202l - privind aprobarea valorificliri qi preful
masei lemnoase provenite prin igieni din pfldurea comunali proprietatea comunei Lugagu de
Jos.

$ed
PR]

larii inchisi.


