CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCA

HOTARAREA

Nr.1

Din 27 ianuarie 2021

privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local
comunei Lunca din data de 18 decembrie 2020

vedere prevederile art.
in
Codul administrativ,

AvAnd

privind

Cu 11 voturi pentru, din

138 alin. 15 si art. 139 alin.

consilieri prezenti,

11

11

1

al

din OUG nr. 57/2019

consilieri in functie,

Consiliul local al comunei Lunca,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local

Lunca

din data de

18.12.2020 in

forma

in care a fost prezentat.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu:
-Institutia Prefectului judetului Bihor,
-La dosarul sedintei

PRESEDINTE
Borna Niculin

A

pf

|

_..

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
| Chirodea Radu

al comunei

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCA

HOTARAREA

Nr.2

Din 27 ianuarie 2021

privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Lunca
din data de 27 ianuarie 2021
Avand in vedere prevederile art. 135 alin. 7 si art. 139 alin.
Codul administrativ,
Cu

11

voturi pentru, din

11

consilieri prezenti,

11

1

din OUG nr. 57/2019 privind

consilieri in functie,

Consiliul local al comunei Lunca:

HOTARASTE
Art.1. Se aproba ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Lunca
din data de 27.01.2021, dupa cum urmeaza:
Proiect HCL privind validarea Dispozitiei Primarului comunei Lunca nr. 33/21.12.2020
privind rectificarea bugetului local al comunei Lunca, initiator primar Popa Ioan.
2. Proiect HCL privind aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale
individuale ale secretarului comunei Lunca, initiator primar Popa loan.
3. Proiect HCL privind aprobarea retelei scolare la nivelul Unitafii Administrativ —
Teritoriale Lunca pentru anul scolar 2021 - 2022, initiator — primar Popa Ioan.
4.
Proiect HCL privind aprobarea atribuirii, prin contract de comodat, catre ASOCIATIA
VALEA BRIHENI, a imobilulului situat in localitatea Briheni la nr. 105/A, imobil aflat
in proprietatea publica a comunei Lunca, initiator primar Popa Ioan.
1.

PRESEDINTE
Borna Niculin
L/D

|

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Chirodea Radu

L
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCA

HOTARAREA

Nr.3

Din 27 ianuarie 2021
33 din 21.12.2020 emisa de

privind validarea Dispozitiei nr.

comunei Lunca privind rectificarea bugetului local

primarul

Avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020;
art. 82 din Legea nr. 273/2006 legea finantelor publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare
- HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara
la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de atat pe anul 2020 pentru unele
unitati administrativ — teritoriale;
- Dispozitia nr. 33 din 21.12.2020
- prevederile art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul local al comunei Lunca,

HOTARASTE:
Art.1. Se valideaza Dispozitia nr. 33 din 21.12.2020 emisa de primarul

comunei Lunca privind rectificarea bugetului local al comunei Lunca pe anul 2020.

Art.2. Prezenta hotarire se comunica cu:
-Institutia Prefectului judetului Bihor,
-

Contabilitatea primariei
La dosarul sedintei

PRESEDINTE
Borna Niculin
bl?

:

|

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Chirodea Radu

ROMANIA
BIHOR
JUDETUL
LUNCA
LOCAL
CONSILIUL

Nr.

HOTARAREA

ianuarie

Din 27

4

2021

privind aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor
profesionale individuale ale secretarului comunei Lunca
Vazand:

Raportul

inregistrat

sub

de

specialitate

nr. 187/21.01.2021;

elaborat

de

secretarul

comunei,

nr.188/21.01.2021 si proiectul de
Referatul de aprobare
hotarare nr. 189/21.01.2021 initiat de primarul comunei Lunca, prin
care se propune evaluarea performantelor profesionale individuale ale

secretarului

comunei Lunca;

art.485 alin.1 si 2 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ potrivit carora ,Evaluarea performantelor
profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual”;
Vazand prevederile art.107 alin. (2) lit. d din H.G. nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierel
functionarilor publici, cu modificarile si completdrile ulterioare
care prevad ca ,in sensul prezentei hotdraéri, are calitatea de
da)
evaluator:
primarul, pe baza propunerii consiliului local,
al
subdiviziunii
Si
comunei,
secretarul
orasului
pentru
a
municipiilor” si ale art.108 alin. (1) si
administrativ-teritoriale
alin. (2) din acelasi act normativ, potrivit cdrora ,(1) Perioada
evaluatd este cuprinsd intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul
pentru care se face evaluarea. (2) Perioada de evaluare este cuprinsa
intre 1 si 31 ianuarie din anul urmdtor perioadei evaluate”.
din OUG nr. 57/2019 privind Codul
- prevederile art. 139
Retinand prevederile

.

.

.

administrativ,
Cu

11

10

voturi pentru si

consilieri in functie,

1

impotrivad, din

11

consilieri prezenti,

Consiliul local al comunei Lunca
HOTARASTE

Art.1 -

Consiliul

Local

al

comunei

Lunca propune acordarea
comunei Lunca domnul Radu

calificativului ,Foarte bine” secretarului
Catalin Chirodea, pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
Art.2 - Raportul de evaluare a performantelor profesionale
va fi intocmit de
individuale pentru secretarul comunei_ Lunca
primarul comunei pe baza propunerii prevazute la art. 1.
Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdardri_ se
incredinteazaé primarul comunei Lunca.
Art.4. - Prezenta hotdérdre se comunica cu:
Primarul Comunei Lunca
-

Institutia Prefectului

- Judetul Bihor

-

-

Secretarul comunei Lunca
Dosar special
PRESEDINTE

Borna Niculin

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Chirodea Radu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCA

HOTARAREA

Nr.5

Din 27 ianuarie 2021

privind aprobarea retelei scolare la nivelul Unitatii Administrativ
Teritoriale Lunca pentru anul scolar 2021 - 2022

—

In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, art. 19,
alin. 4, art. 61, alin. 2, a Ordinului Ministrului Educatiei Nationale nr. 5599/2020
privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare $I
emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar pentru anul scolar 2021 -2022 si Legea nr. 287/2009, privind codul

civil, republicata,
Vazand adresa Inspectoratului Scolar Judetean Bihor nr. 17286 din
18.12.2020 prin care se acorda avizul conform,
- referatul de aprobare al primarului comunei Lunca inregistrat sub nr.
190/21.01.2021 si proiectul de hotarare inregistrat sub nr. 191/21.01.2021;
prevederile art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Cu 11 voturi pentru, din 11 consilieri prezenti, 11 in functie
-

Consiliul local al comunei Lunca:

HOTARASTE
Art.1. Se aproba reteaua scolara la nivelul Unitatii Administrativ

Teritoriale Lunca pentru anul scolar 2021
integranta din prezenta hotarare.

—

2022 conform anexei care face parte

Art.2. Prezenta hotarare se comunica cu:
-

-

-

Institutia Prefectului - Judetul Bihor.
Inspectoratul Scolar Judetean Bihor
Scoala Gimnaziala nr. Lunca
La dosarul sedintei.
1

PRESEDINTE
Borna Niculin
a

Ke

Zz

|

—

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Chirodea Radu

»

;

Scoala Gimnaziala nr

1

Anexa la

Lunca

RETEA PROPUSA

Nr.crt.

Mediu
Urban/Ru

Judet

ral

HCL

5/2021

2021-2022

Denumirea unitatii de invatamant
cu personalitate juridica,
Localitatea, Nivelul Scolarizat/,
Adresa Nr. telefon/fax/e-mail

Denumirea unitatii de invatamant
fara personalitate juridica
(arondata), Localitatea, Nivelul
Scolarizat, Adresa Nr. telefon/fax/email

SCOALA GIMNAZIALA NR.1
LUNCA
PRI/GIM

BIHOR

RURAL

sat Lunca, nr.7, comunaLunca, cod
postal 417320 tel/fax 0259-332306,
e-mail: scoala_lunca@yahoo.com

SCOALA PRIMARA NR.1
BRIHENI
BIHOR

RURAL

PRI

sat Briheni, nr39, comuna Lunca,

BIHOR

RURAL

cod postal 417321
SCOALA PRIMARA NR.2
SUSTIU
PRI

sat Sustiu, nr135, comuna Lunca,
cod postal 417322
GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL

BIHOR

RURAL

Nr.1

LUNCA
PRE

sat Lunca, nr.7, comunaLunca,

cod

postal 417320 tel/fax 0259-332306,
e-mail: scoala_lunca@yahoo.com
GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL

BIHOR

RURAL

Nr.2

BRIHENI
PRE

sat Briheni, nr39, comuna Lunca,
cod postal 417321
GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL

BIHOR

RURAL

Nr.3

SUSTIU
PRE

sat Sustiu, nr135., comuna Lunca,
cod postal 417322
GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL

BIHOR

RURAL

Nr.4

SEGHISTE
PRE
sat Seghiste, Nr.68, comuna
Lunca, cod postal 417324
CONTRASEMNEAZA
Secretar

PRESEDINTE

Chirodea Radu

Borna Niculin
we

fo
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Observatii

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
LUNCA

nr.

HOTARAREA
6
Din 27 ianuarie 2021

privind aprobarea atribuirii, prin contract de comodat, catre ASOCIATIA VALEA
imobilului situat in localitatea Briheni la nr. 105/A, imobil aflat in
BRIHENI,
proprietatea publica a comunei Lunca

a

Avand in vedere cererea cu nr. 199 din 21 ianuarie 2021 formulata de Asociatia Valea
Briheni, prin care solicité aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru folosinta
imobilului din satul Briheni nr. 105/A, fostul magazin satesc
In baza prevederilor art. 129 alin. 6 lit. a

sia

art. 136 alin.

1

din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Adminitrativ,
Cu

11

voturi pentru din

11

consilieri prezenti,

11

in functie

Consiliul local al comunei Lunca

HOTARASTE
aproba atribuirea catre Asociatia Valea Briheni, prin contract de comodat, a
imobilului situat in localitatea Briheni la nr. 105/A pe o perioada de 6 luni.

Art.

1. Se

Art. 2. Se aproba contractul de comodat conform anexei la prezenta.
Art. 3. Contractul de comodat se va incheia intre primarul comunei

Lunca

Asociatiei Valea Briheni.

si

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica cu:
Institutia Prefectului judetului Bihor.
-

Presedintele Asociatiei Valea Briheni.
La dosar.

PRESEDINTE
Borna Niculin
,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Chirodea Radu

es

reprezentantul

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCA

HOTARAREA Nr.7
Din 27 ianuarie 2021

privind aprobarea planului de actiuni pe anul 2021 a persoanelor
beneficiare de ajutor social

vedere:
in
dispozitiile art.

Avand
-

41 alin.

si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele

1

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
- art. 139 alin. 1 si art. 196 alin.
administrativ;
In baza prevederilor art.6 alin. 7 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Lunca:
1

HOTARASTE
Art.1. Se aproba planul de actiuni pe anul 2021 a persoanelor beneficiare

de ajutor social conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica cu:
-Institutia Prefectului judetului Bihor.
-La dosarul sedintei

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

PRESEDINTE
Borna Niculin
fg?

,

Chirodea Radu

Anexa la HCL nr. 7/2021
LUCRARI STABILITE A FI EXECUTATE DE PERSOANELE
BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL
IN ANUL 2021

Nr.
ert.

Luna

Lucrari

1.

Ianuarie

interventii la reteaua de apa potabila;
lucrari
de deszapezire, imprastiat materiale antiderapante:
- taiat, spart lemne de foc
scoli, gradinite, primarie, sediul politie1;
- deblocari drumuri (taiat arbori doborati pe drumurile DC 242, DC 243)
deblocari
- lucrari de deszdpezire, imprastiat materiale antiderapante;
drumuri;
foc la scoli, gradinite, primarie, sediul politie1;
- taiat lemne
remiza
- amenajat
pentru situatii de urgenta;
- curatat, sdpat, stropit $i varuit pomi fructiferi de la sediile scolilor si
primarie1;
sediul primariei;
- amenajare sopron lemne
- salubrizare curti scoli $i reparatii imprejmuiri;
- salubrizare acostamente DN 75, DN 76, DC 47;
- lucrari pregatitoare pentru Ziua comune;
- lucrari de imprejmuiri la terenurile din apropierea drumurilor de acces
pasune in vederea protejarii culturilor pe perioada sezonului de pasunat.
- lucrari la captarea de apa potabila (curatat, spalat, dezinfectat bazine de
denisipare si acumulare);
- lucrari la reteaua de apa potabila a comunei Lunca:
a.) curatat, defrisat, salubrizat taluz impadurit la izvor;
b.) curatat, spalat, dezinfectat bazine;
c.) vopsit conducte si vane;
d.) izolat camine de bransare;
incinta statiei de bazine apa Sustiu;
e.) curatat, sapat, plantat pomi
f.) reparatii imprejmuire captare si bazin apa Sustiu
- lucrari privind echiparea remizei pentru situatii de urgenta:
- fascine de nuiele;
- tarusi, piloni, saci de nisip;
- cozi lopeti, furci, cangi;
- rafturi.
- curatat si defrisat treceri la calea ferata Hotarel, Lunca, Sustiu.
- aprovizionari cu nisip.
- deblocat cursuri de apa;
- balastari drumuri vicinale.
- Lucrari la scoli in vederea deschiderii anului scolar 2021 — 2022
- aprovizionare cu lemne de foc.
- taiat lemne de foc la scoli si primarie;
- Jucrari la drumurile comunale (balastari),
- curatat rigole.
-

la

2.

Februarie

de

3.

Martie

la

4.

Aprilie

5.

Mai

la

in

6.

Iunie

7.

lulie

8.
9.
10.

August
Septembrie
Octombrie

11.

Noiembrie

lucrari de intretinere si salubrizare a drumurilor;
- verificat si montat placute avertizoare;

12.

Decembrie

-

-

intretinere drumuri, rigole, balastari;
- pregatit material antiderapant (nisip, sare) la pantele de pe drumurile
comunale.

PRESEDINTE
Borna Niculin

et
CH

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Chirodea Radu

