CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI LUGASU DE JOS

PROCES . VERBAL
Incheiat azi 12 noiembrie 202I, cu ocqia gedinfei extraordinare de indatd a Consiliului
local Lugagu de Jos.
$edinfa a fost convocatd pebaza Dispozifiei primarului nr. 469 din 12 noiembrie 2021
- privind convocarea Consiliului Local in gedinfi extraordinarl de indati, adusl la cunogtinfd
publica prin afigare la sediu gi postatd pe site-ul Primdriei.
Convocarea membrilor Consiliului local a avut loc on-line, invitalia, convocatorul
proiectele de hotdrdri, materialele qi procesul verbal al Eedinlei anterioare au fost comunicate
domnilor consilieri pe adresele de e-mail qi pe Viber.
$edinfa are loc on- line pe aplicafia Viber.
Sedinfa a fost convocatd de dl. primar gi la aceastd gedinfd participd dl. primar SORBAN
Levente Ei secretarul general SOCOL Mariana.
Dl pregedinte FEKETE Mihai preia lucrdrile qedinlei.
Se trece la confirmarea participdrii domnilor consilieri locali la gedin!6, sens in care
secretarul general face apelul nominal qi domnii consilieri : BUCSAS Iuliu - Ioan, COFAR

Cltilin - Nicolae, FEKETE Mihai, FABRIC Ladislau - Daniel, IVAN Lucian - Voicu,
KALMAN Zoltan, KOVACS Adam - Attila, LUCA Gavril, PORTIK Emeric si SECARA
Nicoleta - Felicia confirmd prezenla. ILE Marcel- Teodor, URS Marius - Daniel sunt absenfi.
Secretarul general SOCOL Mariana, informeazd cI sunt prezenli 10 consilierii locali, din
12 consilieri in functie, Consiliul Local Lugagu de Jos avdnd total 13 consilieri. in aceste condifii
Eedinfd este legal constituitd se pot adopta hotdrdri in condiliile legii.
Dl preEedinte FEKETE Mihai, preia lucrdrile gedinlei aratd, cd.proiectul ordinii de zi potrivit
Dispoziliei de convocare qi a fost transmis impreun6 cu proiectele de hotdrdri. Supune la vot
proiectul ordeinii de zi:
L
Aprobarea ordinii de zi a Eedinlei ordinare de indatd din 12 noiembrie 202I.
2. Aprobarea procesului verbal al gedinlei din 8 noiembrie202l.
3. Proiect de hotdrdre privind validarea dispozitiei nr 468 din data de 09 noiembrie2D2l
cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021, prin retragerea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021inbaza
prevederilor art20 alin (14) si 17 din OUG 9712021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul202I
4. Proiect de hotdrdre privind predarea cdtre Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice
qi Administrafiei prin Compania Nalional6 de Investi{ii "C.N.I." S.A., a amplAsamentului gi
asigurarea condiliilor in vederea executdrii obiectivului de investiJii Centru de ingrijire persoane
vdrstnice in comuna Lugaqu de Jos, judelul Bihor.
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificdrii Organigramei gi a Statului de
funclii a S.C. CONSTRUCTORUL LUGA$U DE JOS S.&L. prin reducere posturi.
Domnul pregedinte solicitd votul nominal al fiecdrui consilier, rezultatul votului este : NU
- impotrivi, ( nu sunt voturi), ABTINERE, ( nu sunt voturi), cu DA - pentru, au fost
exprimate 10 voturi ( unanimitate). Se adoptd Hotirirea nr.105 din 12 noiembrie 2021privind aprobarea ordinii dezia Eedinfei.
Dl preqedinte trece la votarea procesului verbal al qedinlei anterioare din 8 noiembie202l
care aratd, cd a fost transmis pentru consultare aldturi de celelalte materiale qi il supune la vot spre
aprobare.

Exprimarea votului se face prin apelul nominal al domnului preqedinte, rezultatul votului
- impotrivi ( nu sunt voturi ), ABTINERE - 2 voturi ( MN Voicu qi SECARA
Nicoleta), cu DA - pentru, au fost exprimate 8 voturi. Se adoptd Hotlrirea nr.106 din 12
noiembrie 2021- privind aprobarea procesului verbal a qedinfei anterioare.
este : cu NU

in continuare la punctul trei din ordinea de zi:
3 . Proiect de hotir6re privind validarea dispozitiei nr 468 din data de 09 noiembrie
venituri si cheltuieli pe anul 2021, prin
adiugatl pentru echilibrarea bugetelor
(14) si 17 din OUG 9712021cu privire ta

Se trece

La proiectul de hotdrdre se constatd existenla urmdtoarelor materiale

comunicate
consilierilor:
- referat de aprobare la proiectul de hotdrdre, intocmit de dl. viceprimar Cofar Cdtdlin
iniliator al proiectului de hotdrdre;
- raport de specialitate la proiectul de hotdrdre intocmit de Gulimdnescu Geaninaconsilier contabilitate;
Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului local
face cunoscut
avizul din partea fiecdrei comisii.
Pe marginea materialelor nu sunt discufii:
Dl preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre solicita votul nominal de la
fiecare consilier,
rezultatul votului este : NU - impotrivi ( nu sunt voturi ABTINERE (
nu sunt voturi), cu
),
DA - pentru, au fost exprimate 7 voturi( unanimitate).
Se adopta Hotlrirea nr. 107 din 12 noiembrie 2021 privind
validarea dispozitiei nr
468 din data de 09 noiemb rie 2021 cu privire la rectificarea bugetului
local de venituri si
cheltuieli pe anul 2021, prin retragerea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adlugatl
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021in baza prevederilor
art 20 alin (14) si 17
din ouG 9712021cu privire Ia rectificarea bugetului de stat pe anul202l.
Se trece la punctul patru:
4' Proiect de hot5r6re privind predarea citre Ministerul Dezvoltirii, Lucririlor

Publice Ei Administra{iei prin Compania Na{ionali de Investifii
"C.N.I., S.A.,
amplasamentului 9i asigurarea condifiilor in vederea executirii obiectivului
de investifii^
centru de ingrijire persoane vflrstnice in comuna Luga;u de Jos, judeful Bihor.
La proiectul de hotdrdre se constatd existenla urmdtoarelor materiale comunicate

consilierilor:

- referat de aprobare la proiectul de hot6rdre, intocmit de dl. viceprimar Cofar Cdt6lin
ini{iator al proiectului de hotardre;
- raport de specialitate la proiectul de hotdrdre intocmit de 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 FEKETE Mihai, supune la vot proiectul de hotdrdre solicitd votul nominal
de la fiecare consilier, rezultatul votului este : NU impotrivi, ( nu
sunt voturi), ABTINERE, (
nu sunt voturi), cu DA - pentru, au fost exprimate l0 voturi ( unanimitate).
Se adoptd HotdrArea nr.lO$din 12 noiembrie202l privind predarea citre
Ministerul

Dezvoltlrii, Lucririlor Publice qi Administrafiei prin Compania Nafionali de Investifii
"C'N'I.'' S.A., a amplasamentului gi asigurarea condifiilor in vederea executirii obiectivului
de investi{ii Centru de ingrijire persoane virstnice in comuna Lugaqu
de Jos, judeful Bihor.
Se trece la

5'

punctul cinci:

Proiect

modificirii Organigramei

Ei a Statului de
JOS S.R.L.prin ..Lr"..* posturi.
La proiectul de hot
arelor materiale comunicate consilierilor:
- referat de aprobare la proiectul de hot[rAre, intocmit de dl. viceprimar COFAR Cdtdlin
iniliator al proiectului de hotdrdre;

funcfii a S.C. CO

- raport de specialitatelaproiectul de hotdrdre intocmit de Paqcal6u Elena.administrator public;
Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului local face cunoscut
avinil din partea fiecdrei comisii.
Pe marginea materialelor au loc urmdtoarele disculii:
SECARA Nicoleta - intreabd pentru cine din angajali se desfiinleazd posturile.
Dl primar - aratd,cd sunt propuse pentru desfiinfare posturile de muncitor calificat, sunt dou6
postru 9i motivul desfiinfdrii acestor posturi este faptul cd pentru aceste posturi intrucdt vine iama
nu avem ce sd le ddm de lucru.
FABRIC Ladislau - arctd, cd aceqti oameni acum c6nd vine iarna sunt dali afafi,, ce se va
intdmpla cu aceqti oameni ?
Dl primar - aratd cu nu este altd solufie, altfel intrdm in faliment cu firma, am vorbit cu
aceqtia Etiu gi ei cd nu avem cum sd ii mai tinem gi aqa luna viitoare va trebui sd face concedierii c6
nu avem lucrdri nu avem ce le da de muncd.
Dl pregedinte FEKETE Mihai supune la vot proiectul de hotdrdre solicitd votul nominal de la fiecare
consilier, rezultatul votului este :. NU -impotrivd, I vot (Ivan Voicu ), ABTINERE, ( SECARA
Nicoleta qi FABRIC Ladislau), cu DA - pentru, au fost exprimate 7 voturi ( unanimitate).
Se adoptd Hot6rirea nr.109 din 8 noiembrie 2021 - privind aprobarea modificlrii
Organigramei qi a Statului de funcfii a S.C CONSTRUCTORUL SRL. Lugaqu de Jos prin
reducere posturi.
Sedinta este declaratd inchisd

SECRET

lCom.!

