JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES.VERBAL
incheiat astdzi 0'4-04.2013 cu ocazia I
Jelchea convocati prin Dispozitia primarului
in urma semndrii registrulul de evid
consilieri in func[ie, sunt prezenti 12' Lipse
alegerea unui nou pn:gedinte de gedintd
propuneri. D-l consilier Lasca Florian il prop
mai sunt alte propuneri. Se supune la vot
este votatd cu in unarrimitate de voturi, a
pregedinte de gedinld pentru urmdtoarele 3 luni, respectiv lunile aprilie-iunie' Se adoptd
HotdrArea nr. 28 din 04.04.2013.
procesul
Dl. pregedinte de gedinld consultd membrii consiliului local in legdturd cu
verbal al gedinfei din luna anterioard, respectiv din data de 28'03'2013
Nu sunt Tnscri,eri la cuvAnt sau obieclii. Procesul verbal al geclinfei ordinare a
consiliului local din data de 28.03.2013 se aprobd cu unanimitate de voturi" Se adoptd
HotdrArea nr. 29104.011013.
D-l Drimbea Pa'uel Ovidiu face cunoscutd ordinea de zi astfel curn este inscrisd in
invita[iile pentru participarea la gedintd:
i. proiect de holdrAre privind iprobarea bugetului local pentru anul 2013;pentru anul
2. proiect de hotdrAre pentru aprobarea Planului de achizilii publice
2013;
execuliei
3. proiect de hotdrAre privind aprobarea situaliei financiare asupra bugetuiui
execuliei
bugetului local pe cele doud secliuni, funclionare gi dezvoltare 9i a
l;
imf,rumuturilor interne gi externe a Comunei Jelchea la data de 31 '03'2013 - trimestrul
umane'
resurse
cu
asigurare
4. proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de
materiale gi financiare necesar" p"niru gestionarea situaliilor de urgelnfd al Comunei
lelchea pe anul 2013.
primar
Dl. pregedinte cle gedinld consultd consiliul local despre ordinea de zi. Dl.
puncte,
solicitd aprobarea orrJinii de zi in aceastd formd, 'fdrd completarea cu alte

deoarece pentru oria 11,30 este programatd promovarea proiectului ,,Cregterea
prin
competitivitdlii economice in zonele rurale din Euroregiunea Bihor-Haidubihar
realizarea de incubatoare de afar;eri", in cadrul Programului Operalional Transfrontalier
Romdnia-Ungaria (HURO).
zi astfel cum a fost
D-1. Drimbei pavel'Ovidiu propune supunerea la vot a ordinii de
prezentatd. Ordinea de zi este aprobatd in unanimitate de voturi. Se adoptd HotdrArea nr'
30t04.04.2013.
D-1. pregedinte de gedinld propune consiliului local sd se trear:d la dezbaterea
punctelor inscrise pe ordinea de zl.
proiect de hotdrilre privind aprobarea bugetului local pentru anul
punctul nr.
privind
2013. Dl. primar prezintd Raportul de specialitate gi Proiectul de hotdrAre
aprobarea bugetului local pentru anul 2013.
Nu sunt inscrieri la cuvdnt. Dl. pregedinte de gedinld supune la vot Proiectul de
cu 9^vQturi
hotdr1re privind aprobarea bugetutui local pentru anut2ot3 care este aprobat
d-l consilier Codila
,,pentru,,, 2 voturi ,,Ab,tineri"(d--na consilier Rogianu Daniela-Rodica 9i
HotdrArea nr'
adoptri
Se
Florin) ,si vot ,,impotrivd"(d-l consilier Urs Cornel).
31t04.04.2013.
Punctul nr. 2. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea Planului de achizilii publice
pentru anul 2013.
Dl. primar prezintd Raportul de specialitate gi Proiectul de hotdrAre privind
aprobarea Planului del achizilii publice pentru anul 2013'

t.

1

Nu sunt inscrieri la cuvAnt. Dl. pregedinte de gedinld supune la vot Proiectul de
hotdr1re pentru aprobarea Planului de achizi{ii publice pentru anul 2013 care este aprobat
cu unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdrfirea nr'32104'04.2013'
itualiei financiare asupra
hotdrdre
dezvoltare 9i a execuliei
doud sec
la data de 31'03'20!3 i externe
trimestrul

L

rezintd Raportul de specialitate 9i Proiectul de hotdrdre privind
financiare asupra execufiei bugetului local pe cele dourd sec(iuni,
oltare gi a execuliei bugetuiui Tmprumuturilor interne 9i externe a

data de 31 .03.2013 - trimestrul l.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt. Dl. preg
hotdrdre privind aprobarea situa,tiei financ
doud secfiuni, func,tionare 9i dezvoltare 9i
externe a Comunei le,tchea la data de 31
voturi ,,pentru" gi S v6tnlri ,,Ab!ineri" (d-na consilier Rosianu _Oa11et1nodica, d-nii consilieri
Codila Florin si Urs Connel). Se adoptd Hotdrdrea nr. 33/04.04.2013punctul nr. 4. Proiect de hotdrilre privind aprobarea Planului de asigurare cu
resurse umane, mEriate gi financiare necesare pentru gestionarea situaliilor de urgenld
al Comunei lelchea pe anul 2013.
D-l viceprimar prezintd Proiectul de hotdrAre privind aprobarea Planului de
asigurare cu resurse umane, n'iateriale gi financiare necesare pentru gestionarea situafiilor
de urgenfd al Comunei lefchea pe anul 2013'
Se inscrie la cuvAni d-l consilier Solyom Francisc care se intereseazd de loca(ia in
care sunt pdstrate materialele achizi{ionate pentru gestionarea situaliilor de urgenfi.(d-l
inscrieri la cuvdnt. Dl.
viceprimar - remisa pSl a Comunei lelchea . Nu sunt
privind
aprobarea Planului de
gedinld supune la voi Proiectul de hotdrdre
pregedinte
'asigurare de
cu re-surse umane, materiale gifinanciare necesare pentru gestionarea situa{iilor
de-urgenld al Comunei le,tchea pe anul 2013 care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se adoptd HotdrArea nr. 34104'04'2013'

alte

Avdnd in vedere cd punctele ordinii de zi au fost analizate gi mai sunt la dispozifie
cdteva minute pdnd la ora 11,30, d-l primar solicitd consiliului local acordul de principiu
promovarea pnriectului POS DRU, Domeniul Major de Intrevenlie 5.2 ,,Promovarea
privind
'sustenabilitdlii
pe temren tung a zonelor rurale in ceea ce privegte dezvoltarea resurselor
umane gi ocuparea forlei db muncd", componenta sociald a proiectului (to[i membrii
consiliului locai prezenfi sunt de acord cu promovarea proiectului).
Secretarul comunei solicitd verificarea modului in care beneficiarii de terenuri din
satul le{chea, atribuite cu titlu gratuit, de cdtre consiliul local, pentru construclia de
locuin!e, gi-au dus la indeplinire obligaliile legale. D-l viceprimar propune constituirea unei
comisii, din 7 membrii: viceprimar, secietar, iesponsabilul cu probleme de urbanism qi cei
4 consilieri din satul '!-e(chea care, dupd evaluarea situafiei, sd prezinte consiliului local
propuneri de mdsuri.
AvAnd in vedere epuizarea problemelor inscrise in ordinea de zi, pregedintele de
gedinti declard gedin{a inchisd.

Pregedinte de gedinti,
Drimbea Pavel Ovidiu

Secretar,

Bronf Florian

