
Cansiliul Local Valeo Lupului

Judetul lasi

Nr.23498/25.t A.Z0t9

Praces verbal

lncheiqt astazi 25 actombrie 2019 in cadrul sedintei Consiliului Lacol Valea
Lupului,care are urmctoareo ordine de zi:

L'Proiect de hatarare privind aprobarea cantului de executie pentru trirn yt ot
qnului 2019;

Z'Praiect de hotorare privind oprobarea actualizsrii Listei obiectivelor de investitii
cu finantare portialo sdu integrola de la bugetut lacal pentru anul Z1Lg ;
3'Proiect de hotarore privind qctuolizarea Programului anuql al ochizitiilar publice
pentru anul 2019;

4.Praiect de hotorare privind rectificorea bugetului local;

5'Proiect de hotarare privind snuloreo occesariilor in cszul obligatiilor bugetare
restante ls 3L decembrie 2018 datarqte bugetului local a! primariei camuneivaleq
Lupului ;

6'Proiect de hotarare privind modificareo Regulomentului de instituire si
administrare a taxei speciale de solubrizore pentru persoanele casnice si non
casnice in comuno vorea Lupurui doptat prin HCL nr.110/27.L1.zaffi

7'Proiect de hatorare privind aproborea concesionarii prin licitatie publica a
terenului in suprofats de 366,oomp,NC 6646r,cF 66467 ,domeniul privat al
comunei voleq Lupului ,in vedereq construirii unei locuinte proprietate personala;

8'Proiect de hotorare privind organizareo si sorbatorireq Zilei comuneiVsleo
Lupului ,iudetul losi precum si stabilirect unor masuri orgonizatarice Britejuite cu
ocozio acestu i eve n i me nt;



9.Proiect de hatqrare privind scordarea unui mandat genera! Primqrului comunei
Vales Lupului si consilieruluijuridic din cadrul aporatului de specialitote al
primarului comuneiValeo Lupului ,in vederes reprezentarii Consililui lacol al
comunei Valea Lupului in fata instantelor judecatoresti de toote gradele;

9.Diverse;

Damnul presedinte de sedinta,6avril loan,declara sedinta deschiso,la sedinta
participa si domnul primar,in cqlitate de initiator de proiecte de hotarsri .

Se supune la vot pracesulverbol ol sedintei onterioare.Se oproba in unanimitote .

Se supune lo vot ordinea de zi si suplimentoreo acesteia cu urmatoarele proiecte
de hotarqri:

'Proiect de hotorare privind modificarea Anexei ta H.C.L.nr.6g/31.07.20L9;

-Praiect de hotorare privind suplimentare anexo ta HCL NR.74/ZZ.Ag.ZArc pentru
acordarea unor prestdtii saciale cuplurilor de persaane varsnice;

-Proiect de hotarqre privind desemnarea reprezentontului Consiliutui local in
consiliul de qdmnistratie ol scotii gimnaziole"profesor Mihai Dumitru,,;

Se supune lo vat ordinea de zi si suplimentarea acesteia .Se aproba in unonimitate.

5e incepe dezbotereo proiectelor de hotorari inscrise pe ordineo de zi:

1.Praiect de hotarqre privind aproborea cantului de executie pentru trim tt! al
unului 2079;

Damnul Mihsilo lulian remarco co pentru servicii de poza este alocato sumq de
fiS1ailei si dareste sa stie cat se achita pentru paza defalcat scoala si comuna

Domnul primdr:voi prezento detatii la sedinta urmatoare.

Domnul Mihsila lulian cansidera ca aceosta firmo core asigurct paza sr trebuiso se
faca vazuta mqcar o data ls trei zile pe drumuri ,pentru o siguronta sporita o
cetateanului.Domnul Mihaila tulisn doreste sa stie daca ctvem angajat
auditor.Damnul primor -dvem servicii prin A.C.o.R.o qlto problema ridicqta este



de unde se iustifica plata serviciilor hoteliere;Domnul primar-de lq cursurile de
perfectionore d solariatilor

se supune ls vat acest proiect de hotorare:pentru-L4 voturi .

Avand in vedere ca iuristul trebuie so fie prezent lq instants se pune in discutie
.Proiect de hatarare privind acordarea unui mandat generol primarului comunei
Valea Lupului si consilieruluijuridic din codrul oparotului de specialitqte ql
primarului comuneiValea Lupului ,in vedereo reprezentarii Consililui locol al
comunei Valea Lupului in foto instantelor judecotoresti de taate gradele;

Domnul Mihaila luliqn oprecioza ca Consiliul LocolVolea Lupului poote fi
reprezentut in instanta de un consilier local sou poate de viceprimar si nu de
primar;

Domnul Gqvril propune ca domnut Mihqila luliqn sa fie reprezentontul Cansitiutui
Local la instontele de iudecqta de toote gradele impreuno cu consilieruljuridic al
primariei valea Lupului.se supune la vot:pentru-L4 voturi;

2.Proiect de hotarare privind oproboreo actualizurii Listei obiectivelor de investitii
cu finontare partiolo sau integralo de ls bugetul locql pentru anul 2OLg ;
Modificareo intervenita este data de necesitatea efectuarii bransamentului la
reteoua de gaze nqturole u naului sediu al primoriei .

Se supune la vot.Se aproba in unanimitate ,

3.Proiect de hatarare privind actualizarea Programului onual al achizitiilor publice
pentru anul 20L9;

Se supune lo vot.Se oprobo in unqnimitste .

4.Praiect de hotqrsre privind rectificarea bugetutui tacat;

S-ou suplimentat veniturile cu 155miii !ei si se vor chettui pentru plata servicii
facturi solubritate ,pentru achizitie moterial antiderapant si servicii de dezopezire.

Se supune la vat.Se aproba in unanimitate .



5.Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor in cazul obtigatiilor bugetare
restsnte la 31 decembrie 20L8 datorste bugetului lacal al Primariei camuneiValea
Lupului ;praiect prezentat de doamna Roman Laurq.

Se supune lot,Se aprabo in unanimitste .

6.Praiect de hotarare privind modificarea Regulomentului de instituire si
odministrqre s taxei speciale de salubrizore pentru persaanele casnice si non
cssnice in comuna vulea Lupului doptat prin HCL nr.J.10/27.7L.2a19

Se supune la vot .Se aproba in unanimitqte .

T,Proiect de hotsrare privind aprobareq concesionarii prin licitatie publico a
terenului in suprafata de 366,00mp,Nc 66457,cF 66467 ,domeniul privat al
comunei Valeo Lupului ,in vedereo construirii unei locuinte proprietate personalo;

Domnul primar vo prezento ta urmatosrea sedinta oplicareo Legii lS/2008;

5e supune lo vot:pentru-l4 voturi;impotriva-L vot{domnut Ababei Mihai)

B.Proiect de hotarqre privind organizorea si sarbqtorirea Zilei comuneiValea
Lupului ,iudetul lasi precum si stabilirea unor masuri argonizatarice prilejuite cu
ocozio acestui eve ni me nt;

Se supune lo vot .Se aproba in unanimitate .

-Proiect de hotorare privind modificarea Anexei ta H.c.L.nr.5g/31.07.2a1g;

Se supune ls vot.Se aprobs in unanimitate

-Praiect de hotorare privind suplimentare anexa ta HCL NR.g4lZ7.Ag.2\i"g pentru
ocordarea unar prestotii socisle cuplurilor de persoane vorsnice;

Se supune lo vot .Se oprobq in unsnimitqte

-Praiect de hotqrare privind desemnores reprezentantului Consiliuluilocal in
consiliul de admnistratie ol scotii gimnaziole"profesar Mihai Dumitru,,;



Domnul primar il propune pe domnul Cttelaru;d-na Axinte il propune pe domnul
Mihoila ,domnul Govril il propune pe domnulTarabanta;

Se supune la vot: domnul Chelaru-i vaturi ;domnul Mihaita -Z voturi ;domnul
Taraboanta -L vot.Se repune la vat propunerea pentru danul Mihqito tulian-g
vaturi ,este reprezentont ol consiliului tocol in consiliut de Administratie al scolii

Drept pentru care s-o incheiqt prezentul proces-verbal.

Presedinte de neral

Gavril loan Agnes


