
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCA

HOTARAREA Nr.32
Din 12 aprilie 2021

privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al
comunei Lunca din data de 31 martie 2021

Avand in vedere prevederile art. 138 alin. 15 si art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

Cu 11 voturi pentru, din 11 consilieri prezenti, 11 consilieri in functie,

Consiliul local al comunei Lunca,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Lunca din data de 31.03.2021 in forma in care a fost prezentat.

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

PRESEDINTE
Vaisarhofer Flori

mM L0*NEXRONTRASEMNEAZA
Zi SECRETAR

Chirodea Radu

YL



PROCES VERBAL

incheiat azi 31 martie 2021 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al

comunei Lunca.
La sedinta aufost prezenti 11 consilieri din 11 consilieri in functie.

Constatand c& au fost indeplinite conditiile cerute de lege pentru buna

desfasurare a sedintei, presedintele de sedinta domnul consilier Jaisarholer Florin

a dat citire convocatorulul cu urmatoarea

to

ORDINE DE ZI

Proiect HCL privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public al

comunei Lunca, pentru obiectivul ,,conducta de racord gaze naturale $i

srmp si aprobarea transmiterii dreptului de folosinta cu titlu gratuit in

baza unui contract de comodat a suprafetei de 5 mp”, initiator primar

Popaloan.
Proiect HCL privind infiintarea de coala CF pentru nr. top. 354 $i 525 $1

formarea unui cadastral in suprafaté totala de 543 mp( 335/9786 mp din

nr. top. 525 si 208/16412 mp din nr. top. 354) si trecerea in domeniul

privat al comunei Lunca avand categoria de folosinta curti constructil in

intravilan, initiator primar Popa loan.
Proiect HCL privind aprobarea platii cotizatiei comunei Lunca catre

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Group, initiator —

primar Popaloan.
Proiect HCL privind aprobarea realizaril unui traseu de drum in vederea

exploatarii masei lemnoase provenite din APV nr, 1643782, initiator

primar Popaloan.
Proiect HCL privind acordarea unui premiu de 1500 lei domnului Porge

[gnat care a implinit varsta de 100de ani, initiator primar Popa loan.

Procesul verbal al sedintei din data de 26 februarie 2021 a fost aprobat cu 1]

voturi pentru.

Dupa citirea ordinii de zi aceasta a fost adoptata cu 11 voturi pentru.

inainte de trecerea la ordinea de Zi, domnul Borna, presedintele comisie!

economice spune cd toate punctele de pe ordinea de zi au primit avizul acestei

COMISIL.

S-a trecut la primul punct de pe ordinea de zi respectiv proiect de hotarare

privind aprobarea executaril de lucrari pe domeniul public al comunei Lunca,.



pentru obiectivul .conducta. de racord gaze naturale si srmp si aprobarea

trangmiterii dreptului de folosinta cu titlu gratuit in baza unui contract de comodat

a suprafetei de 5 mp”.
Dupa prezentarea documentelor, domnul Rus Liviu intreaba pe unde va merge

conducta de gaz deoarece detine un teren in acea zona.

Secretarul comunei spune ca va merge pe langa drumul eomunal DC 47

Hotarel — Stet.
Domnul Rus Liviu intreaba la ce distanta de conducté se poate construl

deoarece doreste $4 ingradeasca terenul.
Domnul primar spune ca poate ingradi terenul.
Nefiind discutii s-a trecut la vot, acest proiect de hotarare fiind adoptat cu

yotul celor 11 consilieri prezenti la sedinta.

A urmat proiectul de hotarare privind infiintarea de coalA CF pentru nr. top.

354 $i 525 si formarea unui cadastral in suprafata totala de 543 mp ( 335/9786 mp

din nr. top. 525 si 208/16412 mp din nr. top. 354) si trecerea in domeniul privat al

comunei Lunca avand categoria de folosinta curti constructii in intravilan.

Secretarul comunei explica faptul ca aceste doua terenuri nu au coala CF.

Dupa infiintarea colii de carte funciara, din aceste terenuri se vé forma un numar

cadastral in suprafata de 543 mp pe care se va construi capela mortuara a satulul

Sarbest.
Nefiind discutii s-a trecut la vot acest proiect de hotarare fiind adoptat cu 11

voturl pentru.

S-a trecut la punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv proiect de hotarare privind

aprobarea  platil cotizatiei comunei Lunca cAtre Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitara Ecolect Group.
Secretarul comunei spune ca aceasta asociatie a fost infiintata in anul 2011,

toate uat-urile din judet fiind membre in aceasta. Neavand obiect de activitate,

comuna Lunca nuaachitat cotizatia anuala, iar acums-a ajuns la aceasta suma.

Doamna Deliman intreaba care este beneficiul nostru.

Domnul primar spune ca vom vedea pe viitor.
Nefiind diseutii s-a trecut la vot acest proiect de hotarare fiind adoptat cu 11

voturi pentru.

A urmat punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotarare privind

aprobarea realizaril unui traseu de drum in vederea exploatarii masei lemnoase

provenite din APY nr. 1643782.
Domnul primar spune ca este vorba de un drumde acces la materialul lemnos.

Din partida respectiva mai este de exploatat aproximat 22() me material lemnos la

cure nu sé poate ajunge.
Atat domnul Popa Marius cat $1 domnul Rus Liviu spun ca sursa de finantare

a acestui drumsfie inclusa in pretul materialulut lemnos.

Nefiind discutii s-a trecut la vot acest proiect de hotarare fiind adoptat cu 11

voturt pentru.



S-a trecut la ultimul punct de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotarare

privind acordarea unui premiu de 1500 lei domnului Porge [gnat care a Tmplinit

varsta de 100 de ani.
Dupa prezentarea documentelor, doamna Deliman spune ca anul trecut S-a

acordat un premiu de 1.000 de lei, iar acumeste {.500 de lei. Ar trebui ca sumasa
fie la fel.

Domnul primar spune ca vatine cont de acest aspect pe viltor.

Nefiind alte discutii s-a trecut la vot acest proiect de hotarare fiind adoptat cu

|} voturi pentru.

Dupa epuizarea ordinii de zi domnul Popa Marius intreaba care va fi prima

ruta a conductei de gaz.
Domnul viceprimar spune ca se incepe de la Hotarel spre Lunca.
Domnul Popa intreaba cand vafi gata proiectul tehnic.

Domnul Primar spune cA acumse lucreaza la el.

Domnul Borna intreaba dacA nu se poate baga conducta de canalizarea odata

cu cea de gaz?
Domnul primar spune ca asta este si ideea macarla Lunca $i| lotarel.

Nefiind alte discutii presedintele de sedinta a declarat sedinta inchisa.

Drept pentru care am inchetat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE CONTRASEMNEAZA
Vaisarhofer Florin SECRETAR

Chirodea Radu


