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                                            PROCES VERBAL 

 

    Incheiat astazi 01.09.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului 

local Moneasa,convocata in baza Dispozitiei nr.71 din 29.08.2017. 

         Locul: sala de sedinte a Primariei;orele:13.00 

         La efectuarea prezentei facuta de Secretarul comunei Moneasa - d-nul Puie 

Ioan, se constata ca sunt prezenti 7 consilieri. 

            Secretarul efectueaza apelul nominal al consilierilor : 

       

1 GROZA RAUL GICU                       Prezent                     

2 BRAD VIOREL SĂNDEL                Prezent 

3 BĂRBĂTEI LAZĂR                         Prezent 
4 TALPOȘ IONUȚ                               Prezent 

5 ȘODINCĂ PĂUNEL                          Prezent 

6 MIRON CONSTANTIN                    Prezent 

7 OPREA IOAN                                    Absent 

8 POP PAMEL                                       Prezent 

9 ȘODINCĂ MARIUS CRISTIAN       Absent 

           La sedinta participa, Primarul Comunei Moneasa,d-nul Herbei Ioan-Nutu. 

   Constatandu-se ca sedinta este  legal constituita . 

          Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi a sedintei : 

    1.PROIECT DE HOTARARE – privind  aprobarea depunerii, in cadrul 

Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, a Proiectului cu titlul 

"CAPACITATE   INSTITUTIONALA   IMBUNATATITA  PENTRU 

SERVICII  TRANSFRONTALIERE  IN  MONEASA (RO) SI 

MEZOKOVACSHAZA (HU)"; 
 2.PROIECT DE HOTARARE – privind  aprobarea  rectificarii  

bugetului, pentru anul  2017; 

 3.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea angajarii unui 

aparator ales,in vederea rezilierii contractului de lucrari nr.1760/17.12.2014  si a 

actului aditional nr.2/31.01.2017,incheiate cu SC Dumexim SRL Oradea  si  

solicitarea de  despagubiri  banesti,ca urmare a nerespectarii clauzelor 

contractuale  de  catre  executant. 

 4.PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea revocarii HCL 

nr.29/06.04.2017,referitoare la solicitarea transmiterii dreptului de proprietate si 

a dreptului de administrare asupra unui drum forestier si a terenului aferent . 
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    Presedintele de sedinta supune la vot, ordinea de zi a sedintei 

extraordinare, fiind votata astfel : voturi “pentru “7",fiind adoptata HCL 

nr.52/01.09.2017. 

Se trece la discutarea Proiectelor de Hotarari. 

Proiectul nr.1, este prezentat de presedintele de sedinta , d-nul Sodinca 

Paunel. 

D-nul primar,Herbei Ioan-Nutu, aduce completari suplimentare la 

Proiectul prezentat si arata importanta lui , pentru cetatenii comunei si pentru 

Primaria Moneasa. 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare.Se voteaza in unanimitate de catre 

consilieri.  

Proiectul nr.2 ,este prezentat de presedintele de sedinta. D-na contabila, 

prezinta rectificarea de buget , aratand necesitatea adoptarii lui.prezinta cele 

doua adrese venite de la ANAF,privind rectificarea , care este necesara pentru 

asigurarea salariilor la invatamant. 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre 

consilieri. 

Proiectul nr.3 , este prezentat de presedintele de sedinta.Se de citire 

referatului de specialitate ,prin care se arata cauzele rezilierii contractului de 

lucrari cu SC Dumexim SRL Oradea si necesitatea angajarii unui aparator 

ales,in acest sens.D-nul Primar, expune motivele rezilierii si arata ca e necesara 

o noua licitatie ,Pentru a nu pierde banii de la Guvern. 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare. Se voteaza in unanimitate de catre 

consilieri. 

Proiectul nr.4 ,este prezentat de presedintele de sedinta.D-nul Primar, 

prezinta extrasul de CF ,prin Drumul forestier Izoi-Meghes este in proprietatea 

Comunei Moneasa ,domeniul public ,intucat este inscris in Cartea alba si atfel 

apartine Comunei. 

Se supune la vot Proiectul de Hotarare.Se voteaza in unanimitate de catre 

consilieri. 

 Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi,presedintele de sedinta anunta 

inchiderea acesteia. 

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

 

 

             P R E S E D I N T E ,                                  S E C R E T A R , 

             SODINCA PAUNEL                                      PUIE  IOAN 
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