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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 8 februarie 2023 cu ocazia şedinţei extraordinare cu termen de îndată  a  

Consiliului local Lugașu de Jos. 

 Şedinţa a fost convocată pe baza Dispoziţiei  primarului nr.33 din 7 februarie 2023 - 

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. 

Ședința a fost convocată de dl. viceprimar. Dl primar este plecat în delegație și este înlocuit 

de viceprimar. Dl viceprimar motivează necesitatea convocării ședinței extraordinare cu termen de 

îndată, motivând termenul de 9 februarie 2023 când trebuie transmis Studiului de Fezabilitate cu 

principalii indicatori tehnico-economici și  devizul  general al obiectivului de investiții “Construire 

centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Lugașu de Jos, sat. Urvind, 

județul Bihor”.  

           Deschide lucrările ședinței în locul primarului, viceprimar,  COFAR Cătălin-Nicolae 

participă la ședință, SOCOL Mariana – secretarul general al comunei Lugașu de Jos și Ehupov 

Norbert- Sașa șef serviciu.  

          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 ,  KALMAN Zoltan, LUCA Gavril, 

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

confirmă prezența, absent fiind dl. IVAN Lucian – Voicu. 

 Secretarul  general SOCOL Mariana, informează că sunt prezenți   11 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.  

           Dl. viceprimar arată că este necesar a fi ales un nou președinte de ședință întrucât s-a expirat 

mandatul de trei luni al președintelui de ședință.  

           Dl FEKETE Mihai propune să fie ales dl. COFAR Cătălin- Nicolae.  

Propunerea este supusă la vot și se solicită votul nominal al fiecărui consilier, rezultatul votului este 

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

exprimate  11 voturi( unanimitate) . Se adoptă Hotărârea nr. 9 din 8 februarie 2022 – privind 

aprobarea președintelui de ședință.   

Dl președinte COFAR Cătălin preia lucrările ședinței. 

 2.  Aprobarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Local din 8 februarie 2023. 

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

de convocare .  

              Supune la vot proiectul ordinii de zi propus pentru ședință: 

1. Alegerea președintelui de ședință.  

2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței Consiliului Local din 8 februarie 2023. 

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței din 27 ianuarie 2023.  
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4. Proiect de hotărâre nr.10 din 6 februarie 2023 privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici și a devizului  general al 

obiectivului de investiții “Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru 

părinți și copii în comuna Lugașu de Jos, sat. Urvind, județul Bihor.   

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. 10 din 8 februarie 2023 – privind aprobarea 

ordinii de zi a ședinței.   

 3. Se trece în continuare la  punctul trei  din  ordinea de zi și se supune spre aprobare 

procesul verbal al ședinței anterioare din 27 ianuarie 2023. 

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  

11 voturi( unanimitate) . Se adoptă Hotărârea nr. 11 din 8 februarie 2023 – privind aprobarea 

procesului verbal al ședinței anterioare.     

 Se trece la punctul 4  

4. Proiect de hotărâre nr.10 din 6 februarie 2023 privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici și a devizului  general al obiectivului de 

investiții “Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna 

Lugașu de Jos, sat. Urvind, județul Bihor.   

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.  

Secretarii comisiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului Local prezintă avizul 

consultativ din partea fiecărei comisii.  

Pe marginea materialelor nu sunt discuții.  

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  11 voturi ( unanimitate).  

Se adoptă Hotărârea nr. 12 din 8 februarie 2023 – privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici și a devizului  general al obiectivului de 

investiții “Construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna 

Lugașu de Jos, sat. Urvind, județul Bihor.   

 

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

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                                             SECRETAR GENERAL 

           COFAR Cătălin-Nicolae                                                                         Mariana SOCOL 

                   


