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PROCES VERBAL 

 

 

Incheiat astazi  25.10.2017, cu ocazia  sedintei  ordinare a Consiliului Local 

Moneasa 

Convocata in baza Dispozitiei nr.88  din 19.10.2017; 

Orele:14,30. 

Locul: Sala de sedinte a consiliului local; 

 La sedinta participa, Primarul comunei Moneasa, D-nul  Herbei Ioan Nu u, 
secretarul comunei-D - nul  Puie Ioan . 

 Secretarul efectueaza apelul nominal al consilierilor : 

 1.   GROZA RAUL GICU                             Prezent         

 2.   BRAD VINOREL S NDEL                   Prezent 

 3.   B RB TEI LAZ R                               Prezent 

 4.   TALPOȘ IONU                                      Prezent 

 5.   ȘODINC  P UNEL                               Prezent        
 6.   MIRON CONSTANTIN                          Prezent 

 7.   OPREA IOAN                                         Prezent 

 8.   POP PAMEL                                            Prezent 

 9.   ȘODINC  MARIUS CRISTIAN            Prezent 

constatându-se ca sedinţa este legal constituit . 
         Secretarul comunei supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din 

28.07.2017  ,pus la dispozitia consilierilor locali in timp util, votat astfel: Voturi “pentru”  

9 , “impotriva”-,”abtineri”-; adoptandu-se  HCL nr.59/25.10.2017. 

         Secretarul comunei supune aprobarii, procesul verbal al sedintei extraordinare, din 

data de 28.09.2017, pus la dispozitia consilierilor locali in timp util, votat astfel:"pentru" 9 

,"impotriva" - ,"abtineri" - , adoptindu se HCL nr.60/25.10.2017. 

         Preşedintele de sedinţ , anunţ   ordinea de zi a şedinţei: 
1.PROIECT DE HOTARARE – privind acordarea unui sprijin financiar, pentru 

reconstructia bisericii de la Ranusa, respectiv suma de 20.000 lei, din bugetul local al 

comunei Moneasa; 

2.PROIECT DE HOTARARE – privind rectificarea bugetara, la Capitolul Invatamant – 

Cheltuieli de personal; 

3.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea Contului de executie, al bugetului local 

al comunei Moneasa, la 30.09.2017; 

4.Diverse           

         Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi a sedintei ordinare , votata astfel: 

voturi”pentru”, „abtineri”-,”impotriva”-,  adoptandu-se  HCL nr.61 /25.10.2017. 

         Se trece , apoi , la discutarea Proiectelor de Hotarari,aflate pe Ordinea de zi. 
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         Punctul nr.1- PROIECT DE HOTARARE – privind acordarea unui sprijin 

financiar, pentru reconstructia bisericii de la Ranusa, respectiv suma de 20.000 lei, din 

bugetul local al comunei Moneasa; 

         Presedintele de sedinta da citire Proiectului de hotarare. 

       Domnul Primar al Comunei Moneasa,Herbei Ioan-Nutu, da explicatii consilierilor 

locali, cu privire la pagubele,existente la biserica ortodoxa, din satul Ranusa si la 

necesitatea  alocarii sumei de 20000 lei pentru a fi reparata, aratand ca s a ales variant 

acoperirii in intregime a bisericii cu tigla, fiind anexate si devizul de lucrare. 

Comisia economica avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotarare. 

        Presedintele de sedinta supune la vot,  Proiectul de Hotarare,de la  punctul nr.1, 

votata  astfel: voturi”pentru” 9 , „abtineri”-,”impotriva”-, adoptandu-se  HCL 

nr.62/25.10.2017.                                

 Punctul nr. 2 –PROIECT DE HOTARARE – privind rectificarea bugetara, la 

Capitolul Invatamant – Cheltuieli de personal; 

          Este prezentat de catre presedintele de sedinta, dupa dna contabila a comunei 

Moneasa, Ciupertea Adela, da explicatiile necesare consilierilor privind necesitatea  

suplimentarii sumelor de bani la Invatamant. 

Comisia buget-finante avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

Comisia economica avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotarare ; 

        Presedintele de sedinta supune la vot punctul nr.2, votat asfel: voturi  ”pentru” 9  , 

„abtineri”- , impotriva” - , adoptandu-se  HCL nr.63/25.10.2017.  

        Punctul nr. 3 – PROIECT DE HOTARARE  -  privind aprobarea Contului de 

executie, al bugetului local al comunei Moneasa, la 30.09.2017; 

Proiectul este prezentat de contabila comunei Moneasa, care da citire referatului intocmit 

in acest sens. 

 Comisia buget-finante avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

Comisia economica avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

 Comisia juridica avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

        Presedintele de sedinta supune la vot punctul nr.3 , votata  asfel: voturi ”pentru”  9 , 

„abtineri”-,”impotriva”-, adoptandu-se  HCL nr.64/25.10.2017. 

         Punctul nr.4 – Diverse. 

Domnul primar, prezinta intentia Primariei, de a infiinta un SRL, care sa administreze 

bunurile immobile din domeniul public si privat al comunei Moneasa, urmind a fi 

organizata o sedinta extraordinara in acest sens, incursul saptamanii viitoare.Domnul 

Primar da si un exemplu consilierilor, referitor la beneficiile infiintarii SRL ului, 

prezentand situatia privind gunoiul menajer din comuna. 

  Domnul Primar, da, apoi citire cererii nr.2130/18.10.2017, depusa de preotul bisericii 

ortodoxe, din comuna Moneasa, prin care acesta solicita un ajutor financiar .Domnul 

Oprea, propune alocarea sumei de 5000 lei pentru biserica. 
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Domnul Primar propune, sa i se dea tigla, pentru acoperis, de la Primarie. 

       Presedintele de sedinta, intreaba daca mai are cineva de facut vreo propunere. 

Domnul Barbatei Lazar, propune sa I se plateasca de catre Primarie, materialele si 

manopera. 

Se supune la vot.Se voteaza impotriva in unanimitate de voturi. 

       Presedintele de sedinta, prezinta continutul cererii facute, de  domnul Danuletiu Luca  

,prin care solicita inchirierea in Parcul statiunii Moneasa a unei suprafete de 9 mp pentru 

vinzarea de produse lactate. 

Se supune la vot.Se voteaza impotriva in unanimitate de voturi, cererea preotului 

orthodox, in sensul de a I se aloca de catre Primarie o suma de pana la 5000 lei, 

reprezentand material si manopera pentru acoperis 

        Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi presedintele de sedinta anunta sedinta 

inchisa.  

       Pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 exempare. 

 

 

      

 

           PRESEDINTE,                                   SECRETAR, 

 

      SODINCA PAUNEL                                                          PUIE IOAN 
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