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PROCES VERBAL

incheiat azi 07 mai 2020
La gedinla ordinarl de consiliu din data de 07 mai 2020 convocatd de cdtre primiria
Comunei Avram ancu pr n dispozifia nr. 150/30.04.2020 din l3 consilieri alegi sunt prezenli ll
consilieri, gedinta fiind legal constituitd.

La qedin[a ordinard se fac propuneri pentru pre$edinte de qedinf6 fiind ales
HEREDEA Gavril corrsilier qi este ales cu unanimitate de voturi

se adoptd hotdrdrea

dr.

nr, 23.

Preqedintele de gedinJi domnul

HEREDEA Gavril citegte ordinea de zi stabiliti prin
dispozilia primarului comunei Avram lancu nr. 150 din 30.04.2020 gi o supune pentru aprobare,
se

aprobi cu unan.mitate de voturi adoptAnd hotarArea nr. 24.
Se prezintZ procesul verbal al gedinJei din 09

aprilie 2020 9i intreabd daci au complectiri
se supune la vot gi cu unanimitate de voturi se aprobd procesul verbal din 09 aprilie 2020
adoptdnd hotdrdlea nr. 25.
Se

trcce la dezbaterca punctelor de pe ordinea de zi:

La punctrl I Donnul

pregedinte de gedinlr prezintd proiectul de hotdrdre privind

t'ectificilii bugetului local dup[ care se dezbate subiectul gi
hotcrdlca dc consiliu cu nr.26

se aprobd

cu l1 voturi adoptdnd

La punctul 2

Aprobare proiect iluminat "Eficientizarea Ei modernizarea a
ilrtminatului public", se aplobi cu l1 voturi adoptdnd hotdrdrea de consiliu cu unanimitate cu
nr,27

.

La punctul 3 Prelungire durati de implementare a proiectului ,'construire grddinild cu
program prelungit in comuna Avram Iancu, judeful Bihor" (contract finanlare A.F.I.R)
gi
prelungirea valabititSlii scrisorii de garanlie nr. s66119.09.2017 de Ia F.NGCIMM
S.A. IFN, se
aprobii cu ll voturi adopt6lcl hotdrdrea de consiliu cu unanimitate cu nr.2g.

r,a punctul 4 Plelungile duratl dc implementare a proiectului ,,Reabilirare si

dotare

c[nrirr cultulal in comuna A-vram lancLr, jude]ul Bihor" (contract finan]are A.F'.1.R) qi prelungir.ea

valabililllii scriso. i de gar.rnfie ,r. 567ll9.og.2ol7 de la FNGCIMM s.A. IFN

se aprobd cu

1l

voturi adoptand hotirArea

de consiliu cu nr.29.

La punctul 5 Transfortnarea postului din muncitor necalificat in muncitor calificat al
domnului BUZGAU Sorin Dorin qi se aprobd cu l1 voturi adoptdnd hotdrdrea de consiliu cu
unanimitate cu nr. 30.

La punctrl 6 Plan acfiuni gi interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social
acordat in 6aza Legii 41612001 - viceprimar MORAR cheorghc, se aprob[ cu lI voturi
adoptAnd hotlrArea de consiliu cu unanimitate cu

La punctrl 7

Reglernentarea situatriei

coroborat cu noile evider,le s-a hotdrAt
atunci se

ci

nr. 31.

inchirierii piqunilor din Comuna Avram Iancu

v-a organiza o alta $edinla extraordinar[, dar p6nd
vor notifica toli contactanlii de p[qune sd vind la primdrie cu adeverinfa de la medicul
se

veterinar cu animalele pe care le defin in proprietate, adeverinld agreat[ de ApIA.

La punct-rl 8 -

Reevaluarea oportunitrtii men{inerii contractului

de comodat

nr.

3664/23.10.2013 datorit[ reindepliniri obligaliilor asumate. Este vorba despre un contract de

Prirr[riei Comunei Avram lancu cu funda]ia "UN Nou SENS VIETII, cu sediul in
Avt'am lancu reprezentatd,le cdtre defunctul SABAU Sorin Marius in calitate de comodatar dat
in folosintl gratuil[ pentru a utiliza terenul de 5000 mp qi a clidirilor cu nr. de inventar ll60contodat a

ll70

de la tbstul pichet in scopul realizdrii unui cdmin de bdtrani activitdfilor sociale qi

binefacere. S-a arrdnat luarea unei hot[rdri potrivit faptului

cI

se va

de

intocmi o notificare cdtre

sediul funda{iei pentru a p.ezenta documente ce definefine autorizafie de funcfionare pentru

crminui de brtani, alte documente doveditoare atingerii scopului propus in ter.men de l0
zile in caz contrar contractul urmffnd a fi reziliat printr-o hotirare de consiliu.
[,a punctul 9 Diverse
a) Domnul

u)

Blai Ioan doreste

Dsnrlll-glule

Tdmagdii, Ant!

Si

sA qtie care este situatia

cu Apd Canal.

doregte sd gtie cum se procedeazi cu colectarea gunoaielor de pe Drumul

;e curele cu cositoarea de la rractor pe margine dr.umului TnmnEdii.

Totodate mai doreqte sa se mute containerul de gunoaie de pe terenul ddnsului pe un capet a

strdzii unde au acoes tofi oarnenii pentru a putea arunca gunoaiele in container qi nu pejos.

Domnul viceprimar Morar Gheorghe

ii

promite c6 se v-a rezolva aceasta probleml

sdptimAna viitoare.

c) I)omnul Krlman doregte sI gtie cum s-a impdrfit piatra pe strdzi c6t a venit gi cum s-a
repaftizat pe comurr[.

$i mai doreqte si stie cum stam cu plata impozitelor la firmele mari, cum

este Nutrientul gi

altele flrme din Salonta Eice suprafafd delin qi daca au pl6tit.
d) Domnul Blai Mironas Tiberiu - unde se sap[ acum ldngd gosea pentru canalizare este prea
mic6 distanla fald de gardul oamenilor iar oamenii sunt nemullumili.

Dornnului Morar

ii spule

cd nu exist[ o jumetate de metru de la gard la locul unde se sapd $i

nu inseamni cd dacd gi-atr turnat un trotuar nu se sparge qi nu se merge mai departe ci din contrd
trebuie mers in continuare corrforrn proiectului.

Tot Domnul Blaj Mironaq propune sa se strangd gunoaiele din comund dupd l5 mai cu copii,
iar Morar Gheorghe

ii

rdspunde

ci

nu se poate pentru

ci

se j

ignesc copii Ei onoarea

p[rinfilor, iar

atunci cAnd va fi programul "l,et do it Romania" se va putea,

Domnul Morar
sEpdturile qi se du:e

ii

ris:unde lui Blaj Mironaq cd s-au fhcut sonddri inainte de a

in fiecare zi acolo sd vadd cum inainteazd cu lucrdrile

ce nu se prezintd diriginte e de gantier

in gantier pentru

cA ddnsul

il

Ei este

sund qi

incepe

nemullumit de

ii promite ci vine gi

nu vine.

e) Domnul Zaha

Liviu afirml

cE anul trecut s-a discutat

intr-o qedin]d cu cei de la "cApA

INSTAL" despre un proiot cu racordurile la canalizare gi doreqte

sE gtie

dac[ s-a inifiat ceva

pentru ca 4000 lei pentru o casa este foarte rnult gi nu se v-a racorda nimeni pentru cd s-au oprit

cu Iucrdrile pe perioada de iarni, apoi a intervenit pandemia, iar cei de la ciumeghiu au terminat

tot cu toate la recordurile la toate casele gi Domnul chirla complecteazE
doregte

si il invite

9i

cd,

gi la Ghiorac qi

pe Domnul Bonica Cosmin la urmetoarea sedin!d de consiliu pentru a l6muri

lucrurile.

Domnul Chirla mai doregte s[ facd o complectare cu privire o informare a consilierilor ca pe
acel drum de care se poveste$te cA este intabulat de ddnsul lasd camioanele sau ce trebuie sd
treacd spre stalia de

la

'-drnaqda

$i se poate pietrui pentru a se continua lucrarea pentru

canalizarc.

Domnul ronra Dorin ccnsilierul primarului propune si
ca sA

vini la qedinla urmitoare

fiind faptul

cA nu

PreEedintele

il

invite pe Domnul Bonica cosmin

ot'dinard pentru clarificarea situaliei cu Proiectul Apd Canal dat

s. inainte3zl cu proiectul pentru finalizare.

d:

gedinfin propune sistarea

lucrarilor gedinfei prezente care se aprobd cu l1

Yoturi.

Presedinte de pedinfi
Gavril HEREDEA

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretar general delegat,

