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PROCES VERBAL

incheiat azi 09 aprilie 2020
La gedinia ordinard de consiliu din data de 09 aprilie 2020 convocatd de citre Primdria
Comunei Avram Iancu prin dispozilia nr. 131/03.04.2020 din l3 consilieri alegi sunt prezenli ll
consilieri, Eedinla fiind legal constituiti.

La qedinfa ordinard se fac propuneri pentru preqedinte de gedinli fiind ales dl. Morar
Gheorghe consilier gi este ales cu unanimitate de voturi se adopt[ hotdrdrea nr, 14.
Pregedintele de gedinld domnul Morar Gheorghe citegte ordinea de zi stabilit6 prin
dispozilia primarului com:nei Avram lancu nr. 13 I din 03.04.2020 gi o supune pentru aprobare,
se aprobl cu unanimitate de voturi adoptdnd hotardrea nr. 15.

Se prezin-d procesul verbal al gedinlei din 25 februarie 2020 qi intreaba daca au
complect[ri se supune la vot gi cu unanimitate de voturi se aprobd procesul verbal din 25
februarie 2020 adoptdnd hot[rdrea nr. 16, iar domnul primar are complectdri referitor la
distribuirea banilor alocali in buget pentru "Biserica orlodoxd din Avram Iancu,' in sumd de
35.000 lei, iar la "Asocialia comunitar[ AMARE PHARLA" condusd de Domnul Zsigmond
Pavel i se v-a atribui suma de 10.000 lei pentru olimpiade qi concursuri gcolare pentru Rromi .
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:

La punct,l 1

Dc,mnul preqedinte de qedinli prezint[ proiectul de hotdr6re privind
aprobarea planului de asigurare cu resutse umane financiare gi materiale pentru gestionarea
situaJiilor de urgenld pe znul 2o2o dupd care se dezbate subiectul gi se aprobi cu ll voturi
adoptdnd hotdrArea de consiliu cu nr. l7
La punctrl 2 Ap:obarea implemendrii volumului pubelelor cu asigurarea respect[rii
principiului "Plategti crit arunci", se aprobd cu 11 voturi adoptAnd hotdrarea de consiliu cu
unanimitate cu nr. 18.
La punctul 3 Trarsformarea postului la compartimentul asisten[[ sociald pe perioada
determinati pAni a revenirea titularului, se aprobl cu ll yoturi adoptind hotdrdrea de consiliu
cu unanimitate cu nr. 19.
La punctul 4 Aprcbarea deschiderii cdrlii funciare drum Tdmaqda pentru proiectul ALIDAN Fruct gi se aprob6 cu l1 voturi adoptAnd hotArarea de consiliu cu nr.20.
La punctul 5 Apr,rbare documentalie pentru vAnzare teren intravilan aflat in folosintd

gratuita $i se aprr)bd cu 11 voturi adoptdnd hotdrarea de consiliu cu unanimitate
cu nr. 21.
La punctul 6 Aprobarea rectificdrii bugetului local potrivit stdrii de urgenld, se aprobd cu
11 voturi adopt6nd hotdrirea de consiliu cLr unanimitate cu nr.22.

La punctul 7 Dolnul Morar Gheorghe prezintd "Raport anual privind

starea economica

gi social5 pe anul 2019 a domnlui primar Micle Traian,,.

La punctul 8-Diverse
a) Domnr-rl Blaj oan ridicd problema cu locatiei cetifenilor transportati de la granila
Nddlac aflaJi in'lanzit din data 05.04,2020 la Sala de sporl Avram Iancu Domnul Morar ii
explici situalia p,rtrivit stirii de urgen{d.

b) Domnul Avram Dinu vasile intreabb cum s-a impdrfi piatra pe strezi cantitatea
$i

achizilionatd,, dornnul primar

Iancu

il

informeazd cu situlia reald.

c) Domnul Zaha Liviu doregte s6 qtie daci a fost dezinfectatd sara de sport Avram
Ei imprejurimile - Domnul Morar gi Micre ii asigurd c[ se v-a face dezinfec]ia.
d) Domnul Herman Lucian Ioan

ridici problema distribuirii unei sume de bani bisericilor
din c,mund dat fiind faptur cr la ultima gedinli s-au distribuit bani alocali in buget pentru
"Biserica ortodoxd din .{vram Iancu" in sumi de 35.000 lei, iar la ,,Asocialia Jomunitara
AMARE PHAR[.A" condusd de Domnul Zsigmond pavel ise v-a atribui suma de 10.000
lei

pentru olimpiade gi concursuri Ecolare pentru Rromi, iar doamna JURCA
Luminila
cd se vor acorda dupl rectificarea de buget din trimestrul trei .

ii

rdspunde

e) Domnu Blaj M.ronag Tiberiu ar vrea sd asigurdm persoaneror de peste
65 de ani mdqti
de proteclie deoa:ece suna vulnerabili, iar rispunsul domnului primar a fost
identificarea unui
sponsor pentru rezolvarea cerin[ei.

f) Domnul primar le aduce la cunogtinjd consilierilor locali prezenti faptul c[ drumul
de
solicit[ votul
dAngilor privind piehuirea clrumului pentru continuarea executdrii proiectului
de
I'ImbunitS(irea fufrastructuri
api Ei canar". Toli consirierii au votat pentru pietruire.
acces la Stalia de Pompare Tlmaqda este intabulat de cbtre Domnul
Chirla Dan gi

g) De conun acorJ tofi consilierii au votat pentnr schimbarea anului edificdrii
clddirii
fostului dispensar Cin l98j in 1959 comform invcstigafiilor efectuate.

. Preqedintele
voturi,

Pregedinte de
Gheorghe M

de gedinfd propune sistarea lucrariror qedinfei prezente care se aprobd
cu

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretar general delegat,
Raluca D
ZAHA

rl

