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PROCES VERBAL

incheiat azi 30 iunie
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La Eedinfa ordinare de consiliu din data de 30 iunie 2020 convocatd de cdtre Primdria
Comunei Avram Iancu prin dispozilia

nr

. 249124.06.2020 din 13 consilieri alegi sunt prezenli 12

consilieri, gedinla fiind legal constituitd.
La gedinla ordinarA se fac propuneri pentru pre$edinte de qedin{6 fiind ales dl. VINTER
Ionatan Ionel consilier gi este ales cu unanimitate de voturi se adoptd hotArarea nr.37
Preqedintele de gedinln domnul

.

VINTER lonatan Ionel citegte ordinea de zi stabilitd

prin dispozifia primarului comunei Avrarn lancu nr.249 din 24.06.2020 qi o supune pentru
aprobare, se aprobi cu unanimitate de voturi adoptand hotarArea

nr.38.

prezinti procesul verbal al gedinfei din 23 mai 2020 9i intreabd dacd au complect5ri se
supune la vot $i cu unanimitate de voturi se aprobd procesul verbal din 23 mai 2020 adoptdnd
Se

hotara[ea nr. 39.
Se trece

la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:

La punctul I Domnul

pregedinte de gedin!5 prezintd Proiectul de hotdrAre privind

rectificarea bugetului local dupd care se dezbate subiectul gi se aprobd qi cererea cu 12 voturi
adoptand hoterarea de consiliu cu

La

punctul

2

nr.40

Aprobarea actualizirii indicatorilor

tehnico

economici aferent

trbiectivului de investilie ,,Conslruire gradinita cu progrqm prelungit in comuna Avram lancu,

judelul Bihor" ca urmare a semnarii actului aditional la contractul de lucrari, ca urmare
actualizarii tarifelor de manopera Conform O.U.G. nr. 114

/

a

2018, se aprobd cu 12 voturi

adoptdnd hotirdrea de consiliu cu unanimitate cu nr, 41.

La punctul 3 Achizifionalea selviciilor unei fim]s specializate pe fond funciar in vederea
inventarierii imobilelor de pe raza UAT Avram lancu, se aprobi cu 12 voturi,

La punctul 4 Aprobare PUZ - Amplasare "Unitate de procesare fructe qi livadd in satul
Timagda, com. Avram Iancu, judelul Bihor" se aprobd cu 12 voturi adoptdnd hotdrArea de
consiliu cu unanimitate cu nr. 42

La punctul 5 Diverse
Domnul viceprimar Morar Gheorghe le propune consilierilor locali
spaliu pentru containerele cu gunoi selectiv ceea ce nu

si

gdseascd un

ridic[ masinile de gunoi cum ar fi

mobil6,electrocasnice, etc., iar propunerea lor este ldngi pichet spaliu in localitatea Avram Iancu,

iar la Timaqda spaliul v-a

fi indicat la groapa de siloz spalii care vor fi ingrldite gi puse camere

de filmat.
Se prezintd cererile l[sate de

cltre doamna Magda Dana Violeta gi a Bisericii Penticostale

Tdmagda gi se supune dezbaterii.

a) Domnul

Blai Ioan

doreEte

si

gtie care este stagiul lucrdrilor la Grndinigd, C6min qi gropile

din parc daci se pot repara. Domnul
de 90%o e

ii

rdspunde referitor la stagiul

licut, iar la parc nu s-au alocat bani pentru cd consilierii

lucririlor cd sunt in procent

au dorit sd se mute banii de la

parc la achizitie piarra pe strazi.

b) Domnul Chirla doregte sd qtie cdnd se vor colectarea gunoaielor de pe Drumul Tdmdqda!
Sd se curele cu cositoarea de la tractor pe margine

drumului Tdm6gda.

Totodatd mai dore$te sd qtie dacd s-a mutat containerul de gunoaie cu gunoaiele ce au ramas
ce se

intdmpli de pe terenul ddnsului.

Domnul viceprimar Morar Gheorghe

ii

promite cA se v-a rezolva aceasti problemd in

cur6nd.

c) Domnul Avram Dinu doregte sd aminteascd domnului Viceprirnar in legdturd cu drumul
agricol, garanfia acestuia qi precizeazd. cd trebuie lEcutd adresd firmei responsabilS cu el pdnd nu

expiri garanlia qi o notificare catre cei care construiesc Avicola Ei ulilizeazd drumul agricol.
d) Domnul Heredea Gavril doregte si $tie cate dosare de ajutor social avem gi ce acfiuni sau putut face cu acegtia gi mai doregte sd Etie in legiturd cu drumul brizdaului dacd se poate
curdfa spin ii cu tocetoarea de dupi tractorul nostru.

Domnul viceprimar Morar Gheorghe
putut face acfiuni pentru

ci a fost

ii

r5spunde cd sunt 85 de dosare gi cd nu s-au

pandemie qi de la

I iulie

se

vor relua activitS{ile, iar cu drumul

brizddului a spus cd se v-a incerca sd se i-a mdsuri.
c) Domnul Kalman doreqte si $tie cum s-a impa4it piatra pe strizi cat a venit qi cum s-a
repartizat pe comuna.

Domnul primar

ii r[spunde cA s-a oprit

achiziJia pe piatr[ din cauza lipsei de incasiri la

impozite $i taxe.

f) Domnul Blai Mironas Tiberiu

- s[ se facd cerere cdtre Ave pentru

pentru sticle gi plastic, iar domnul prirrar

ii

a aduce containere

rdspunde cA e exact ceea ce au discutat mai devreme

cu gdsirea unui spaliu pentru deqeurile selective ca sA se evite orice problemd legatd

de

depozitarea gunoaielor.

g) Domnul Vinter Ionatan doregte sd gtie in legdturd cu banii ceruli de gcoald
anterioard dacd se transferi

in

contul gcolii. Domnul primar

ii

raspunde ca

la

la

Eedinla

urmdtoarea

rectificare de buget se vor transfera, pentru cA acum banii care s-au primit au venit cu destinalie
exact[.

h) Domnul Zsiemond Pavel doregte sd qtie cu drumul spre Tdmagda daci se poate pune

piatrl pe el c[ sunt vreo 50 m care sunt sub orice critici.

i) Domnul Herman Lucian doregte sd qtie cine e responsabil cu canalul din
satului pentru cd este groaznic Aerp5rie, bdldrii,

etc, iar domnul viceprimar ii

spatele

rdspunde cd

drumurile.

j) Domnul Stanciu Emanuel

ce planuri sunt cu drumul spre localitatea

Ant gi daci spre

groapa de gunoi s-ar putea pune un gard pentru cd atunci cdnd este vreme grea qi vdnt puternic se

poartl mizeria in fafa caselor la oameni. Domnul viceprimar ii rispunde referitor la gard ci noi
din 2008

-

2009 nu mai avem voie sd avem groapd de gunoi daci se imprejmuiegte v-a figura ca

qi groapd de gunoi gi vom

fi

pasibili de amendd de la mediu, iar domnul primar

ii

rdspunde

domnului viceprimar cd s-ar putea muta un gard Ei speri ca atunci cand v-om avea pubelele la
fiecare acasd nu se v-a mai intdmpla asemenea asemenea incidente neplicute.
Pregedintele de gedin16 propune sistarea lucrarilor qedinjei prezente care se aprobd cu 12

voturi.
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