
CONSILruL LOCAL
AL COMUNEI LUGASU DE JOS

PROCES : VERBAL

incheiat azi 12 octombrie 2022 cu ocazia gedinJei extraordinare de indatd a Consiliului
local Lugagu de Jos.

$edinJa a fost convocatd pebaza Dispozi(iei primarului nn204 din 11 octombrie 2022 -
privind convocarea Consiliului Local in qedinfa extraordinari de indati pe data de 12
octombrie 2022, adusd la cunogtintd publicd prin afigare la sediu gi postatd pe site-ul Primdriei.

Convocarea membrilor Consiliului local a awt loc on-line, invitalia, convocatorul
proiectele de hot6r6ri, materialele, qi informareaarfost communicate dolnnilor consilieri pe adresele
de e-mail gi pe Viber.

$edinfa are loc on- line pe aplicalia Viber.
Sedinfa a fost convocald de dl. primar care participd la gedinld. Participl la gedinfd SOCOL

Mariana - secretarul general al comunei Lugagu de Jos, precum gi EHUPOV Norbert - Saga.

Se trece la confirmarea participdrii domnilor consilieri locali la gedinf6, sens in care se face
apel nominal. Domnii consilier: COFAR Citllin - Nicolae, FEKETE Mihai, FABRIC Ladislau
- Daniel, LUCA Gavril, PORTIK Emeric, URS Marius - Daniel, IANC Viorel, ILE Marcel-
Teodor, IVAN Lucian - Voicu, SECARA Nicoleta - Felicia - confirmd prezen[a, absenfi fiind :

KALMAN Zoltzn, KOVACS Adam - Attila.
Secretarul general SOCOL Mariana, aratdcd sunt 12 consilieri in funclie, Consiliul Local

Lugagu de Jos avdnd total 13 consilieri, prezenli la gedinfd sunt 10 consilieri, Ei in n aceste condilii
gedinJa este legal constituitd se pot adopta hotdrdri in condiliile legii.

Dl. primar SORBAN Levente deschide lucrdrile qedinlei qi explicd pentru ce a fost necesard
intrunirea in gedinfd extraordinard de indatd, respectiv pentru proiectele PNRR - C10. Fond local
runda II, termenul de deschidere a depunerii proiectelor este L4.I0.2022, motiv pentru care ne grdbim
a depune printre primii, av6nd astfel o qansd mai mare de oblinere a finanlirii, a proiectelor propuse
pe ordinea.

Dl primar propune completarea ordinii de zi ctt
Proiect de hotirire nr.83 din 12 octombrie 2022 privind aprobarea infiin{drii serviciului

social "cantinl sociali", pentru personae vdrstnice qi depunerea proiectului de solicitare a
finanflrii intitulat "Infiintarea serviciului social cantini sociali pentru persoane vArstnice in
Comuna Lugasu de Jos", in cadrul Programului de Interes Nafional derqlat de Ministerul
Muncii ;i Solidaritlfii Sociale.

Dl. pregedinte FEKETE Mihai preia lucrdrile Eedinlei aratd, cd, proiectul ordinii de zi este
modificat potrivit propunerii dl. primar la ordinea de zi propusd potrivit Dispoziliei de convocare,
proiectele de hotdr6ri au fost comunicate prin e-mail pentru luare la cunoqtinli qi in continuare supune
la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea propusf,:

1. Aprobarea ordinii de zi a gedinlei extraordinare de indatd din 12 octombrie 2022.
2. Proiect de hotdrdre privind. aprobare proceselor verbale a gedinlelor anterioare din 14

septembrie 2022 qi 7 octombrie2022 .

3. Proiect de hotdrdre nt.74 din 3 octombrie 2022 privind aprobarea Planului de

amplasament qi delimitare a imobilului, cu propunere de dezlipire a cadastralului 52196
LugaEu de Jos, teren arabil, in doud loturi.

4. Proiect de hotdrdre nr. 81 din ll octombrie 2022 privind aprobarea proiectului gi a
cheltuielilor aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructurii TIC in comuna Lugasu de
Jos, judelul Bihor" , pentru obfinerea finanfdrii prin Planul nafional de redresare qi

rezilienld - apelurile de proiecte cu titlul PNRR/20221CI0, Componenta C10 - Fondul
Local.



5. Proiect de hotdrdre nr.82 din 11 octombrie 2022 privind aprobarea proiectului 9i a
cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitare energeticd clddire servicii publice situatd in
com. Lugaqu de Jos, sat. Lugagu de Jos, nr,209,jud. Bihor" , pentru oblinerea finanlarii
prin Planul najional .

6. Proiect de hotdrdre nr.83 din 12 octombrie 2022 privind aprobarea infiinfdrii serviciului

social "cantind sociald", pentru personae vArstnice gi depunerea proiectului de solicitare

a finanfdrii intitulat "infiintarea serviciului social cantind sociald pentru persoane

vdrstnice in Comuna Lugasu de Jos", in cadrul Programului de Interes Nalional derulat

de Ministerul Muncii qi Solidaritdlii Sociale.

Domnul pre;edinte solicitd votul nominal fiecdrui consilier, €rultutrrl votului este : NU -
impotrivd, ( nu sunt voturi), ABTINERE - ( n,r sunt voturi), cu DA -10 voturi pentru, au fost
( unanimitate).

Se adoptd Hot[rirea nr. 78 din 12 octombrie 2022 - privind aprobarea ordinii de zi a

qedin{ei.

Se trece la punctul doi din ordinea de zi:
2. Proiect de hotirdre privind aprobare proceselor verbale a ;edinfelor anterioare

din 14 septembrie2022 qi 7 octombrie2022 .

Domnul pregedinte FEKETE Mihai, face cunoscut cd s-a transmis procesele verbale ale qedinlelor

din 14 septembrie 2022 qi 7 octombrie2022 gi le supune spre aprobare.

Dupi exprimarea votului, rezultatul este : cu NU - impotrivd, ( nu sunt voturi),
ABTINERE - ( nu sunt voturi), cu DA - 10 voturi pentru, (unanimitate) .

Se adoptd Hotirirea nr.79 din 12 octombrie 2022 - privind aprobarea proceselor verbale
din Eedin{ele anterioare

Se trece in continuare la punctul trei din ordinea de zi :

3. Proiect de hotirire nr,74 din 3 octombrie 2022 privind aprobarea Planului de

amplasament qi delimitare a imobilului, cu propunere de dezlipire a cadastralului 52196

Lugagu de Jos, teren arabil, in doui loturi.
La proiectul de hotdrdre se constatd existenJa urmdtoarelor materiale comunicate consilierilor:

- raport de aprobare, intocmit de dl. viceprimar COFAR Cdtdlin - Nicolae iniliator al

proiectului de hotdrdre;

- referat de specialitate la proiectul de hotdrAre intocmit de qef implementare proiecte

EHUPOV Norbert - SaSa.

Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Local face cunoscut

avizui_ din partea fiecdrei comisii.
Pe marginea materialelor disculii: , 

'i(

Dl. IVAN Lucian - intreabd unde este pozilionat terenul.

Dl pregedinte FEKETE Mihai - aratdcd in Urvind pe l6ngd terenul de fotbal.

Dl pregedinte supune la vot proieitul de hotdrdre qi 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 10 voturi ( unanimitate).
Se adoptd Hotlrirea nr. 80 din 12 octombrie 2022 -

amplasament Ei delimitare a imobilului, cu propunere de

Lugaqu de Jos, teren arabil, in doud loturi.

Se trece in continuare la punctul patru din ordinea de zi :

privind aprobarea Planului de

dezlipire a cadastralului 52196

4, Proiect de hotlr6re nr. 81 din 11 octombrie 2022 privind aprobarea proiectului qi a

cheltuielilor aferente proiectului ('Dezvoltarea infrastructurii TIC in comuna Lugasu de Jos,

jude{ul Bihor" , pentru ob{inerea finan{5rii prin Planul na{ional de redresare qi rezilienfi -

apelurile de proiecte cu titlul PNRR/20221C10, Componenta C10 - Fondul Local.



La proiectul de hotdr6re se

consilierilor:
- raport de aprobare, intocmit de dl.

- raport de aprobare, intocmit'de dl.

proiectului de hotdrdre;

- referat de specialitate la proiectul

constatd existenfa urmdtoarelor materiale comunicate

viceprimar coFAR Cdtalin - Nicolae iniliator al proiectului

viceprimar COFAR Cdtdlin - Nicolae iniliator al

de hotdrdre intocmit de qef implementare proiecte

de hotdrdre;
- referat de specialitate la proiectul de hotdrdre intocmit de Eef implementare proiecte EHUPOV

Norbert - Saga.

Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Local face cunoscut

avizul din partea fiecdrei comisii.
Pe marginea materialelor nu sunt disculii: t"l

Dl preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre i 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 10 voturi ( unanimitate)'
Se adoptd Hotflrffrea nr. 8.f din 12 octombrie 2022 - privind aprobarea proiectului qi a

cheltuielilor aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructurii TIC in comuna Lugasu de Jos,

judeful Bihor" , pentiu obfinerea finan{Irii prin Planul naiional de redresare qi rezilien{[ -

apelurile de proiecte cu titlul PNRR/20221C10, Componenta C10 - Fondul Local.

Se trece in continuare la punctul cinci din ordinea de zi:
5. proiect de hotdrire nr.82 din 11 octombrie 2022 privind aprobarea proiectului Ei a

cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitare energetic[ clidire servicii publice situatl in 99!n.
Luga;u de Jos, sat. Lugaqu de Jos, nr.209,jud. Bihor" , pentru ob{inerea finan{drii prin Plhnul

na{ional.
La proiectul de hotdrdre se

consilierilor:

constatd existen(a urmdtoarelor materiale comunicate

EHUPOV Norbert - Saqa.

Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Local face cunoscut

avinil din partea fiecdrei comisii.
Pe marginea materialelor discufii:

Dl. IVAN Lucian - intreabd ce lucriri se vor executa la Bloc.

Dl. EHUpOV Norbert-Saqa - lucrari de reabilitate exterioard cum ar ft, izola\ie exterioard,

acoperiq qi geamuri ;i uEi.

Dl pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre gi solicitd votul nominal de la fiecare

consilier. rezultatul votului este: NU -impotrivi, ( nu suntvoturi), ABTINERE - ( nu suntvoturi)'

cu DA - pentru, au fost exprimate 12 voturi ( unanimitate)'

Se adoptd Hotrrffrea nr. 82 din 12 octombrie 2022 - privind aprobarea proiectului qi a

cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitare energetici clldire servicii publice situatl in com.

Lugaqu de Jos, sat. Lugagu de Jos, nr.2}9rjud. Bihor" , pentru obfinerea finan{Irii prin Planul

na{ional

Se trece in continuare la punctul ;ase din ordinea de zi :

6. proiect de hotlrfire nr.83 din 12 octomb rie 2022 privind aprobarea infiin{irii
serviciului social ,,cantinl socia^Ii", pentru personae virstnice ;i depunerea proiectului de

solicitare a finan{[rii intitulat ,,infiintarea serviciului social cantini sociali pentru persoane

v6rstnice in Comuna Lugasu de Jos", in cadrul Programului de Interes Na{ional derulat de

Ministerul Muncii qi Solidaritifii Sociale.
La proiectul de hotdrdre se constatd

consilierilor:

existen{a urmdtoarelor materiale comunicate



- raport de aprobare, intocmit de dl. viceprimar COFAR Cdtdlin

proiectului de hotdrdre;

Nicolae iniliator al

- referat de specialitate la proiectul de hotdrdre intocmit de gef implementare proiecte

EHUPOV Norbert - Sa;a.

Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Local face cunoscut

avizul din partea fiecdrei comisii.
Pe marginea materialelor nu sunt discufii:
Dl pregedinte supune la vot proiectul de hotdr6re qi 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 voturi ( unanimitate).

Se adoptd HotdrArea nr. 83din 12 octombrie2D22 - privind aprobarea infrinfirii serviciului
social "cantini socialI", pentru personae virstnice ;i depunerea proiectului de solicitare a
finanfirii intitulat "infiintarea serviciului social cantinl sociald perltru persoane vflrstnice in
Comuna Lugasu de Jos", in cadrul Programului de Interes Na{ional derulat de Ministerul
Muncii,si Solidaritdfii Sociale.

Nemaifiind alte probleme dl. pregedinte mullumeEte pentru participare qi declard qedinfa

inchisd.

SECRE,TAR


