CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HANGU

PROCES VERBAL
Incheiat astăzi 31 10 2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local
al comunei HANGU
In conformitate cu prevederile art.39 alin.(1) şi (3) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001,republicată,prin Dispoziţia nr. 113 din 25 10 2012 ,
PRIMARUL comunei a convocat Consiliul Local al comunei Hangu , consilierii
fiind invitaţi la şedinţă.
La şedinţă sunt prezenţi: dl. Viceprimar Hagiu Mihai,d-na Bici Anişoara –
Secretarul comunei şi 9 consilieri.Lipsesc domnii consilieri Scutariu Vasile şi
Dominte Dumitru.In calitate de invitaţi participă domnul Leţ Vasile al cărui
mandat de consilier local urmează a fi validat şi doamna Scurtu Lucica –inspector
în cadrul compartimentului buget-finanţe, contabilitate,impozite şi taxe din
aparatul de specialitate al primarului.
Intrucât la şedinţă participă 10 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se
pot începe lucrările şedinţei.
Doamna secretar Bici Anişoara, propune ca în conformitate cu prevederile
art 35 din Legea administraţiei publice locale, republicată,alegerea unui
preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
D-la Lalău Secuiu Stefania , propune pe dl. Prună Cristian propunere
aprobată cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 56 , privind alegerea
preşedintelui de şedinţă.
D-na Bici Anişoara –secretarul comunei, supune la vot procesul verbal al
şedinţei din data de 24 08 2012, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl.Prună Cristian- Preşedinte de şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi:
PROIECTE DE HOTĂRÂRE :
1.Hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local
- Iniţiator – Primar Gavril Lupu
2.Rectificarea bugetului local pe anul 2012
-Iniţiator –Primar Gavril Lupu
Pe lângă ordinea de zi propusă, dl. Manolache Ion mai propune înscrierea
pe ordinea de zi , prezentarea unei informări privind analiza organizării unităţilor
de învăţământ , măsurile ce s-au luat pentru începerea anului şcolar 2012-2013 ;
Dl. Savin Gheorghe propune reorganizarea comisiilor de specialitate
din cadrul consiliului local.
Dl.Manolache Ion arata că, la adoptarea hotărârii anterioare,s-a votat
pripit iar comisia din care face parte nu este bine structurată.

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate , fără
propunerea de reorganizare a comisiilor de specialitate.
D-na secretar , arată că după aprobarea hotărârii privind validarea
mandatului consilierului local Leţ Vasile, acesta trebuie să facă parte dintr -o
comisie de specialitate, propunând proiect de hotărâre privind completarea
comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, activităţi sportive şi de agrement cu
dl.Leţ Vasile.
Se supune la vot înscrierea pe ordinea de zi a acestui proiect de
hotărâre, care a fost aprobat cu un număr de 8 voturi ,,pentru „,se abţin domnii
Manolache Ion şi Savin Gheorghe.
Dl.Prună Cristian-Preşedinte de şedinţă, supune dezbaterii proiectul
de hotărâre de la punctul 1, privind validarea mandatului unui consilier local-dl.
Leţ Vasile.Comisia de specialitate nr. 3, a avizat favorabil proiectul de hotărâre
şi propune adoptarea acestuia.
Comisia de validare a Consiliului local a constataă că au fost
respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a dotărât să propună validarea
mandatului de consilier local al domnului Leţ Vasile.
Dl.Prună Cristian-Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de
hotărâre iniţiat care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
D-na Bici Anişoara invită pe dl.Leţ Vasile să depună Jurământul de
consilier local.
Dl.Leţ Vasile depune Jurământul în faţa Consiliului Local.
Cu
privire la aprobarea proiectului de hotărâre, d-na Bici Anişoara dă citire
proiectului de hotărâre, care a fost aprobat în forma iniţială.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, se
adoptă Hotărârea nr.57.
Dl.Prună Cristian-Preşedinte de şedinţă- supune dezbaterii consiliului local
proiuectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.Dă
cuvântul doamnei Scurtu Lucica pentru a prezenta referatul compartimentului de
specialitate şi proiectul de hotărâre.
Dl.Bezim Alexandru arată că sunt localităţi în care primarul nu semnează
fără încuviinţarea consiliului local nici un ordin de plata decât cele referitoare la
salarii şi cheltuieli cu iluminatul.
Comisiile de specialitate nr.1,2 si 3 au avizat favorabil proiectul de
hotărâre şi propune adoptarea acestuia.
Dl.Prună Cristian-Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre
iniţiat, cu anexele parte integrantă, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, s-a adoptat
Hotărâre nr.58.
Dl. Prună Cristian, dă cuvântul domnului Manolache Ion pentru a prezenta
informare privind analiza organizării unităţilor de învăţământ , măsurile ce s -au
luat pentru începerea anului şcolar 2012-2013 .

Arată că la Hangu sunt cadre didactice specializate prin pregătire şi
sunt foarte bine pregătiţi.La olimpiadă la Limba franceză s-a obţinut locul I pe
judeţ ,cu elevii , pe plan naţional acesta nu s-a mai organizat.S-a elaborat un
proiect privind separarea deşeurilor.
S-au aprovizionat unităţile de învăţământ cu lemn de foc, este necesar să se
repare sobe la Grădiniţa Boboteni .La Scoala Hangu, trebuie reabilitată fosa
septică,dacă nu este racordare la fosa septică se închide unitatea de învăţământ
întrucât nu se poate obţine autorizaţie sanitară.S-au cumpărat conducte s-a făcut
un cămin. Este necesar să se amenajeze şi curtea interioară a şcolii, amenajarea
terenului de sport , arătând că dl.primar a promis că se ocupă de această
acţiune.Trebuie reparată magazia de lemne de la Scoala Buhalniţa sau trebuie
făcută din nou.Refacerea terenului de sport de la Buhalniţa este în atenţia
dumnealor.Trebuie atrasă atenţia domnului Dîrţu Constantin, să împrejmuiască
incinta brutăriei şi depozitul de lemn de foc pentru a preîntîmpina evenimente
nedorite.Deasemeni face demersuri pentru deblocarea postului de contabil la
Scoala Hangu.Scoala Hangu a ieşit cu calificativul,,bun ,, la Inspecţia Frontală.
Dl. Bezim Alexandru – arată că viceprimarul poate coordona o parte
din aceste activităţi ce trebuie realizate la Scoala Hangu.
Dl.Prună Cristian-Preşedinte de şedinţă supune dezbaterii proiectul de
hotărâre privind completarea comisiei de specialitate nr. 2 cu dl. Leţ Vasile.
Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat, s-a
adoptat Hotărâre nr.59.
Dl.Savin Gheorghe , întreabă dacă sediul fostei biblioiteci comunale este
dat în locatie de gestiune sau alte forme.
Răspunde d-na secretar Bici Anişoara, arătând că acesta nu a fost
concesionat închiriat sau dat sub alte forme vreunei persoane fizice sau juridice.
D-na Bici Anişoara- Secretarul comunei, prezintă cererile unor persoane ,
pentru a fi discutate de principiu:
Dl.Mândru Dragoş, solicită cumpărarea fără licitaţie publică a terenului
concesionat.Supusă dezbaterii, cererea a fost aprobată de principiu, după
îndeplinirea formalităţilor legale pentru întocmirea actului de vânzare-cumpărare,
cu unanimitate de voturi.
Dl.Savin Ionuţ-Alexandru – solicită un spaţiu pentru desfăşurarea
activităţilor comerciale.Dl.Manolache Ion arată că trebuie găsită o altă locaţie
decat cea din curtea scolii.
Dl. Bistrioceanu Ciprian solicita tranferul obiectului contractului de
concesiune pentru trupul de pasune Barna, de pe persoana juridica pe persoana
fizica.Supusă dezbaterii, de principiu consiliul local este de acord ca cererea să
fie reanalizată.

Dl.Bezim Alexandru propune acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de
material lemnos pentru Biserica din satul Grozavesti. Supusă dezbaterii, de
principiu consiliul local este de acord ca cererea să fie reanalizată.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară
închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Prună Cristian
Ss .indescifrabil

SECRETAR,
Bici Anişoara
Ss indescifrabil

