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JUDEȚUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI   LUGASU DE JOS 

 

 

 

 

   P R O C E S   -   V E R B A L  
 

 Încheiat azi 21 decembrie  2022 cu ocazia şedinţei extraordinare cu termen de îndată  a  

Consiliului local Lugașu de Jos. 

 Şedinţa a fost convocată pe baza Dispoziţiei  primarului nr.281 din 20 decembrie 2022 - 

privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară cu termen de îndată,  adusă la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediu  și postată pe site-ul Primăriei. 

 Convocarea membrilor Consiliului local a avut loc on-line, invitația, convocatorul 

proiectele de hotărâri, materialele, au fost comunicate domnilor consilieri pe adresele de e-mail și pe 

Viber.   

 Ședința are loc on- line pe aplicația Viber. 

Sedința a fost convocată de dl.primar . Dl primar Sorban Levente care motivează necesitatea 

convocării ședinței extraordinare cu termen de îndată, respectiv  necesitatea rectificării bugetului cu 

sumele primate prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 19 decembrie 2022 privind alocarea unei sume 

din fondul de rezervă  bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în anul 2022, 

precum și demararea unor proiecte pentru care avem nevoie de teren . 

           Participă la ședință dl. primar SORBAN Levente, SOCOL Mariana – secretarul general al 

comunei Lugașu de Jos, Gulimănescu Geanina – consilier contabilitate și Ehupov Norbert- Sașa.  

Dl președinte Fekete Mihai preia lucrările ședinței.  

          Se trece la confirmarea participării domnilor consilieri locali la ședință, sens în care se   face 

apel nominal. Domnii consilier :   COFAR Cătălin – Nicolae,  FEKETE Mihai, FABRIC Ladislau 

– Daniel, ILE Marcel- Teodor,  IANC Viorel , IVAN Lucian – Voicu, KALMAN Zoltan, LUCA 

Gavril, PORTIK Emeric, SECARA Aurel, SECARA Nicoleta – Felicia, URS Marius – Daniel, 

confirmă prezența. 

 Secretarul  general SOCOL Mariana, informează că sunt prezenți   12 consilierii locali, din 12  

consilieri în funcție, Consiliul Local Lugașu de Jos având total 13 consilieri.  În  aceste condiții şedinţa 

este legal constituită se pot adopta hotărâri în condițiile legii.  

 In continuare dl. președinte supune spre aprobare  proiectul ordinii de zi potrivit Dispoziției de 

convocare  și arată că a fost transmisă invitația împreună cu proiectele de hotărâre și materialele care 

le susțin.  

            Supune la vot proiectul ordinii de zi propus pentru ședință: 

1.  Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare  din 21 decembrie 2022. 

2. Proiect de hotărâre nr.113 din 20 decembrie 2022 aprobarea rectificării bugetului local de 

venituri și cheltuieli pe anul 2022.  

3. Proiect de hotărâre nr.112  din 20  decembrie 2022 validarea Dispozitiei nr 280 din data de 20 

decembrie 2022 cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022.  

4. Proiect de hotărâre nr.110 din 20 decembrie 2022 aprobarea proiectului „Crearea unei 

capacitați de utilizare a energiei din surse regenerabile la nivelul Primăriei Lugaşu de Jos” și a 

indicatorilor tehnico – economici.  

5. Proiect de hotărâre nr. 111 din 20 decembrie 2022 pentru aprobarea Planului de amplasament 

şi delimitare a imobilului, cu propunere de dezlipire  a cadastralului 50291, teren intravilan arabil 

situat în localitatea Urvind, în două loturi.  
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Domnul președinte  solicită votul nominal al fiecărui consilier, rezultatul votului este :  NU – 

împotrivă,  ( nu sunt voturi), ABȚINERE  ( nu sunt voturi),  cu DA – pentru, au fost exprimate  

12 voturi( unanimitate) . Se adoptă Hotărârea nr.107  din 21 decembrie 2022 – privind 

aprobarea ordinii de zi a ședinței.   

Se trece în continuare la  punctul doi  din  ordinea de zi :   

 

2. Proiect de hotărâre nr.113 din 20 decembrie 2022 aprobarea rectificării bugetului local 

de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 

La proiectul de hotărâre se constată existența  următoarelor materiale comunicate consilierilor:    

    -  referat de aprobare, întocmit de dl. viceprimar COFAR Cătălin inițiator al proiectului de 

hotărâre; 

   -  raport de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Gulimănescu Geanina - contabil.  

Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Local prezintă avizul 

consultativ din partea fiecărei comisii.  

Pe marginea materialelor sunt următoarele dezbateri:  

D-na Gulimănescu Geanina – arată că s-a modificat contextul art. 1 și 2 din Proiectul de hotărâre 113 

dar cifrele alocate au rămas aceleași la secțiunea funcționare.  

Dl președinte supune la vot proiectul de hotărâre și solicită votul nominal de la fiecare consilier, 

rezultatul votului este : NU – împotrivă, ( nu sunt voturi), ABȚINERE, ( nu sunt voturi),  cu DA  

pentru, au fost exprimate  12 voturi ( unanimitate).  

Se adoptă Hotărârea nr. 108 din 21 decembrie 2022 – aprobarea rectificării bugetului local 

de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 

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

 

3. Proiect de hotărâre nr.112  din 20  decembrie 2022 privind  validarea Dispozitiei nr 280 

din data de 20 decembrie 2022 cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

pe anul 2022. 

La proiectul de hotărâre se constată existența  următoarelor materiale comunicate consilierilor:    

    -  referat de aprobare, întocmit de dl. primar SORBAN Levente inițiator al proiectului de 

hotărâre; 

   -  raport de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Gulimănescu Geanina - contabil.  

Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Local prezintă avizul 

consultativ din partea fiecărei comisii.  

Nu au loc dezbateri pe marginea materialelor.   

Dl președinte supune la vot proiectul de hotărâre și solicită votul nominal de la fiecare consilier, 

rezultatul votului este : NU – împotrivă, ( nu sunt voturi), ABȚINERE, ( nu sunt voturi),  cu DA 

- pentru, au fost exprimate 12  voturi ( unanimitate).  

Se adoptă Hotărârea nr. 109 din 21 decembrie 2022 – privind  validarea Dispozitiei nr 280 

din data de 20 decembrie  2022 cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

pe anul 2022. 

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

 

4. Proiect de hotărâre nr.110 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea proiectului 

„Crearea unei capacitați de utilizare a energiei din surse regenerabile la nivelul Primăriei 

Lugaşu de Jos” și a indicatorilor tehnico – economici.  

La proiectul de hotărâre se constată existența  următoarelor materiale comunicate consilierilor:    

    -  referat de aprobare, întocmit de dl. viceprimar COFAR Cătălin inițiator al proiectului de 

hotărâre; 

   -  raport de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Ehupov Norbert-Sașa șef serviciu 

implementare proiecte.  



3 
 

Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Local prezintă avizul 

consultativ din partea fiecărei comisii.  

Pe marginea materialelor nu dezbateri:  

Dl președinte supune la vot proiectul de hotărâre și solicită votul nominal de la fiecare consilier, 

rezultatul votului este : NU – împotrivă, ( nu sunt voturi), ABȚINERE, ( nu sunt voturi),  cu DA 

- pentru, au fost exprimate 12  voturi ( unanimitate).  

Se adoptă Hotărârea nr. 110 din 21 decembrie 2022 – privind  aprobarea proiectului 

„Crearea unei capacitați de utilizare a energiei din surse regenerabile la nivelul Primăriei 

Lugaşu de Jos” și a indicatorilor tehnico – economici.  

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

 

5. Proiect de hotărâre nr. 111 din 20 decembrie 2022 pentru aprobarea Planului de 

amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunere de dezlipire  a cadastralului 50291, teren 

intravilan arabil situat în localitatea Urvind, în două loturi.  

La proiectul de hotărâre se constată existența  următoarelor materiale comunicate consilierilor:    

-  referat de aprobare, întocmit de dl. primar SORBAN Levente inițiator al proiectului de 

hotărâre; 

-  raport de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Ehupov Norbert-Sașa șef serviciu 

implementare proiecte.  

Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Local prezintă avizul 

consultativ din partea fiecărei comisii.  

Pe marginea materialelor nu dezbateri:  

Dl președinte supune la vot proiectul de hotărâre și solicită votul nominal de la fiecare consilier, 

rezultatul votului este : NU – împotrivă, ( nu sunt voturi), ABȚINERE, ( nu sunt voturi),  cu DA 

- pentru, au fost exprimate 12  voturi ( unanimitate).  

Se adoptă Hotărârea nr. 111 din 21 decembrie 2022 – privind  aprobarea Planului de 

amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunere de dezlipire  a cadastralului 50291, teren 

intravilan arabil situat în localitatea Urvind, în două loturi. 

 

 Nu mai sunt alte probleme ridicate și domnul președinte declară ședința închisă .  

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                                             SECRETAR GENERAL 

            FEKETE Mihai                                                                                Mariana SOCOL 

                   


