
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCA

HOTARAREA Nr. 25
Din 31 martie 2021

privind aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al
comunei Luncadin data de 26 februarie 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 26.02.2021 in forma in care a fost prezentat.

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

PRESEDINTE _.--. CONTRASEMNEAZA
VaisarhoferFlorin. SECRETARi Chirodea RaduPe



PROCES VERBAL

aIncheiat azi 26 februarie 2021 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local
al comunei Lunea.

La sedinta aufost prezenti 11 consilieri din 11 consilieri in functie.
Inainte de trecerea la ordinea de zi s-a procedat la alegerea unui presedinte de

sedinta.
Pentru aceasta functie domnul Borna il propune pe domnul Vaisarhofer, iar

domnul Rus Liviu pe doamna Deliman.
Domnul Popa intreaba cA nu se merge in ordine alfabetica ? Atunci ar trebui

ales un presedinte pana la sfarsitul mandatului.
Domnul Vaisarhofer a fost ales presedinte de sedinta pentru o perioada de

luni cu 10 voturi pentru si | impotriva (domnul Rus Liviu).
Lae

Constatand ca au fost indeplinite conditiile cerute de lege pentru buna
desfasurare a sedintei, presedintele de sedinté domnul consilier Vaisdrhofer Florin
a dea dat citire convocatorului cu urmdtoarea

ORDINEDEZI

|. Protect HCL privind aprobarea donarii unei suprafate de teren de 303 mp
din terenul cu nr. top. 1873/1 Lunca, initiator primar Popaloan.

2. Proiect HCL privind exprimarea acordului de principiu in vederea
vanzarii terenului cu nr. cad 51290 din CF 51290 Luneain suprafaté de
582 mp, teren aflat in domeniul privat al comunei Lunca, initiator primar
Popaloan.

3. Protect HCL privind aprobarea numéarului si a modului de plata al
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, initiator — primar Popa
loan.

4. Proiect HCL privind aprobarea valorii de investitie a Projectului
.Infiintare pare in localitatea Sustiu, comuna Lunca, judetul Bihor’,
initiator primar Popa loan.
Proiect HCL privind modificarea valorii de inventar si a parametrilor
tehnici al unor bunuri din domeniul public al comunei Lunca, initiator
primar Popaloan.

6. Proiect HCLprivind exprimarea acordului de principiu pentru inceperea
unui numarde trei investi{ii in comuna Lunca, initiator primar Popaloan.

/. Protect HCLprivind aprobarea situatiilor financiare ale comunei Lunca
pe anul 2020, initiator primar Popaloan.

8. Protect HCLprivind aprobarea contului de executie al bugetului comunei
Luneape anul 2020, initiator prumar Popa loan.

LA



9. Proiect HCL privind aprobarea statului de personal al SC Codru Lunca
SRL, initiator primar Popaloan.

10.Proiect HCLprivind aprobarea executiei bugetare a SC Codru Lunca
SRL pe anul 2020, initiator primar Popa [oan.

[1.Proiect HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC
Codru Lunea SRL pe anul 2021, initiator primar Popa loan.

[2.Proiect HCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a SC Codru Lunca SRL, initiator primar Popa Ioan.

Procesul verbal al sedintei din data de 27 ianuarie 2021 a fost aprobat cu 11

voturi pentru. |

Dupa citirea ordini de zi aceasta a fost adoptataé cu 11 voturi pentru.

S-a trecut la primul punct de pe ordinea de zi respectiv protect de hotarare
privind privind aprobarea donarii unei suprafate de teren de 303 mp din terenul cu
nr. top. 1873/1 Lunca.

Dupa prezentarea documentelor, nefiind discutii s-a trecut la vot, acest proiect
de hotarare find adoptat cu votul celor 11 consilieri prezenti la sedinta.

A urmat proiectul de hotarare privind exprimarea acordului de principiu in
vederea vanzarii terenului cu nr. cad 51290 din CF 51290 Luncain suprafata de

La sedinfa a participat si administratorul societatii care a solicitat vanzarea
acestul teren.

Dupa prezentarea documentelor, doamna Deliman spune in in momentul in
care am concesionat acest teren ne-am dat acordul. Eu zic ca este in regula. Sunt de
acord.

Netiind discutii s-a trecut la vot acest proiect de hotarare fiind adoptat cu | 1

yolurl pentru.

S-a trecut la punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv proiect de hotarare privind
aprobarea numarului si a modului de plata al asistentilor personali ai persoanelor
cu handicap de pe raza comunei Lunca.

Dupa prezentarea documentelor nefiind discutii s-a trecut la vot acest proiect
de hotarare fiind adoptat cu I 1 voturi pentru.

A urmat punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotarare privind
aprobarea valorii de investitie a Proiectului ,.Infiintare pare in localitatea Sustiu,
comuna Lunea, judetul Bihor”.

Domnul primar spune ca este vorba de un avans de 50% din valoarea
investi{iel pentru a putea efectua plati pentru demararea investitiei.

Doamna Deliman spune ca o bucuraé aceasta investitie $i adauga cA ar dori sa
vada protectul.

Nefiind discutii s-a trecut la vot acest proiect de hotarare fiind adoptat cu |!
voturl pentru.



S-a trecut la proiectul de hotérare privind modificarea valorii de inventar $i a

parametrilor tehnici al unor bunuri din domeniul public al comune: Lunca.
Dupa prezentarea documentelor, secretarul comunei spune ca in raportul de

specialitate s-a strecurat o greseald, acel rezervor regdsindu-se la alta pozitie a

domeniului public, motiv pentru care la valoarea totala a alimentarii cu apa se va

trece doar suma de 501.994,98 lei.
DoamnaDeliman intreaba de ce nu s-a intocmit un alt raport ?

Secretarul comune spune c4 s-a descoperit greseala dupa ce aufost ransmiseé
decumentele catre consilierii locali.

Nefiind alte Sinculs s-a trecut la vot acest project de hotarare find adoptat cu
9 voturi pentru si 2 abtinert.

A urmat proiectul de hotarare privind exprimarea acordului de principiu
pentru inceperea unui numéardetrei investi{ii in comuna Lunca.

Secretarul comunei spune c4 si la acest punct va surveni o modificare,
cdeoarece este vorba de 10 podete peste Valea Briheni si nu 9.

Domnul Rus Liviu intreaba daca se va decolmatasi valea de la Ulita deJos.
Domnul primar spune ca se va fine seama la aprobarea bugetului.
Doamna Deliman intreabi daca Valea Burdesti se va face de la un capat la

altul.
Domnul primar spune c& vrem s4 mergem pana la varsare.
Nefiind discutii s-a trecut la vot acest proiect de hotarare fiind adoptat cu 11

voturi pentru.

A urmat proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare ale
conmunei Luncape anul 2020.

La sedinté au participat din directorul si contabilul Scolii Gimnaziale nr. |

Lunea,
Domnul Popa Marius spune cd acest material trebuia bagat singur intr-o

gedinta si nu cand sunt mai multe puncte pe ordinea de Zi.

in timpul parcurgerii materialelor, domnul Popa Marius intreaba ce sunt
cheltuielile la invatamant ?

Contabilul scolii spune cA sunt cheltuieli cu ceea ce s-a cerut sa existe in scoll.
Domnul Popa intreaba cate luni a functionat scoala anul trecut ?
Doamna director spune cA pana in martie si din septembrie pana in 6

noiembrie. De asemenea, in luna iunie a venit clasa a VU —alaa in vederea
pregatirii pentru examenul de capacitate. S-au facut doua dezinfectii care au costat
cam 5.000lei fiecare.

Domnul Popaintreaba ce sunt deplasari interne la scoala, deoarece este cam
mare sumade 6.000lei.

Doamna director spune cd au fost chemate aproape saptamanal la

Inspectoratul Scolar Judetean Bihor.
Nefiind discutii s-a trecut la vot acest proiect de hotarare fiind adoptat cu II

voturi pentru.



A urmat proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al
bugetului comunei Lunca pe anul 2020.

Dupa prezentarea documentelor, nefiind discutil, acest proiect a fost adoptat
cu ll voturi pentru.

S-a trecut la punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotarare
privind aprobareastatului de personal al SC Codru Lunca SRL.

Domnul Popa spune ca ar trebuie sa avem paza la bazinele de apa de la

Sustiu. Cred ca si legea va obligd se aveti pazala bazinele de apa. Cu camerele este
© solutie buna, dar nu este eficienté. Cum avem paza la primarie ar trebui sd avem
si la bazine.

Domnul primar spune cAé vom punein discutie aceasta propunere dupa primul
trimestru.

Doamna Deliman intreaba ca domnii Surnic si Popa Ambrozie sunt paznici ?
Domnul Borna, administratorul societatii spune ca doar domnul Surnic.
Nefiind alte discufii s-a trecut la vot acest protect de hotarare fiind adoptat cu

if voturi pentru.

Au urmat punctele 10, 11 si 12 care au fost adoptate cu votul celor [|
consilier! prezenti.

Dupa epuizarea ordinii de zi domnul Popa Marius spune ca ar trebui sa
stabilim s& nu se mai vina in douzile pentru o sedinta.

Doamna Deliman intreaba daca mai ajungemsi restul presedinti ?
Domnaul primarspune ca toti ve-ti ajunge cu siguranta.

Nefiind alte discutii presedintele de sedinta a declarat sedinta inchisa.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Chirodea Radu


