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PROCES -VERBAL

incheiat azi27'ot'2022 cu ocazia gedinteiordinare a consitiuluilocat surduc pe luna |ANUARIE 2022

in conformitate cq prevederile art.L33 alin.l din ouGnr.sT/2019, privind codul administrativ, prin
Dispozilia primarului nr'24/2L.01'.2022 a fost convocati gedinla ordinari a consiliului local pe lunaianuarie 2022, cu urm{toarea ORDINE DE Zl:

1. Proiect de hotdr6re privind aregerea pregedinteruide gedinld.
2' Proiect de hotir6re privind aprobarea rezultatului inventarieriianuale a elementelor

de natura activelor, dptoriilorgi capitalurilor proprii pe anul 2oz|,.
3' Proiect de ltrotir6re privind aprobarea listeimijloacelorfixe gia obiectelor de inventarpropuse pentru casare apa(in6nd unitSlii administrativ teritoriale Surduc.

4' Proiect de hotirAre privind aprobarea organigramei, statuluide funcliigi numdruluidepersonal ale apa ratu lqi de specia litate a I prima rului comunei surduc.
5' Proiect de hotirare privind aprobarea Planului anual de acliune privind serviciile

sociale administrate 5i finanlate din bugetul consiliului local pentru anul2022.
6' Proiect de llrotdrAre privind aprobarea planului de acliuni gi lucrdrilor de interes localpentru beneficiarii de Bjutor social pentru anul2OZ2.
7' Proiect de hotir6re privind stabilirea numirului asistenlilor personali pentru anul2022.

8'Proiect de frotirAre privind aprobarea drepturilor binegti aferente personalului
didactic care soliciti cllreltuieli de deplasare pentru luna decem brie 2022.

9' Proiect de fiotdrAre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategieide tarifare(Planul anuFl de evolulie a tarifelor la apd 9i canalizare in perioada zoLT-2023) si acofinanlirii proiectuluf ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructuriide api giapd uzat6 dinjudetele cluj si silaj, in perioada 2oL4-2020" in urma aplicdrii Metodologiei de ajustare apreturilor in cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructuri public6 finanlateprin PolM 2074-2020 Qprobatd prin Hotir6rea de Guvern nr.379/2020.
La sedin!5 participd toli cei 13 consilieri care formeazd Consiliul local.
inainte de ?nceperea Sedinlei secretarul general al comunei prezinti procesul-verbal

al Sedintei ordinare difi data de 2L.12.2021 , proces-verbal care in termenul de 3 zile de laaprobare, va fiafiSat cqnform art.138 alin.17 din ouG nr,57/2oLgprivind coduladministrativ lasediul primirieigi pe sife-ul primdriei.
Pe marginea prQcesului verbal nu a fost nici o obiecliune fapt pentru care a fost aprobatin unanimitate de voturi

Pregedintele de SBdinli dl.uNGURA$ DORIN-TRAIAN - supune spre aprobare ordinea de zia prezentei gedinle oidinare a consiliului local al comunei suRDUc ordine de zi care esteaprobatd in unanimitatd.



. s-a trecut la prezentarea proiectelor de hotirare cuprinse la ordinea de zi, primul proiect fiindalegerea preSedintelui de $edinti 
'p.ni, 

,rretoarele E rrri i" zil, proiect la care d_nut Drigan Teodor_

l""ilJl:t"ne 
ca pre5pdinte pe d-nul greban Mircea-Radu, propunere care a fost aprobati cu 13 voturi

A fost adoptatS lstfel H'c'L ' nr.u zo22 privind ategerea pregedintetui de gedinfd.Pregedintele ae-[a1nu continui irezentarea urmitoaielor puncte de pe ordinea de zi aprobatefiind toate ?n unanimitate de voturi

Au fost adoptat( astfel urmltoarele hoti16ri:

H'c'L' nr'ztzolz,o-:',']::,:?..barea rezuttaturui inventarierii anuare a erementeror denatura activeror, datoiiiror$i capitaruriror proprii pe anul 2027.
H'c'L' nr'3/zu)42 ot:yild aprobarea listei mrlloacelor fixe gi a obiectelor de inventarpropuse pentru casar! apa'tin6nd unit5lii administraiiv teritoriare surduc.
H'c'L' nr'41:Y:+,privind 

.aprobarea organigramei, statului de funclii gi numirului depersonal ale apa ratu luf de specia litate a I prima rulri.or rn"i surduc.
H'c'L' nr'5l2o2P privind aprobarea Planului anual de acliune privind serviciile sociareadministrate gi finanlafe din bugetur consiriurui rocar pentru anur 2022.
H'c'L' n.6/2oz) privind aprobarea planului de acliuni gi lucririlor de interes rocal pentrubeneficiarii de ajutor s{cial pentru anul2022.

H'c'L' nr'7 /2022 privind stabilirea numdrului asistenliror personali pentru anur 2022.
H'c'L' nr'atzozlllY'no aprobarea drepturilor bdne5tiaferente personaluruididactic caresolicitd chertuieride dedhsare pentru runa decem brie 2a27.

- H'c't' ,*'gt2?2,+l'l':':. reaprobarea indicatoriror tehnico-economici, a strategiei detarifare(Planul anual df evolutie a tarifelor la apd si canarizare ?n perioal 
"''zotl-zoz3) gi acofinanldrii proiectului 

i,Proiectul regional de dezvoltar. , infrrrtructurii de api gi api uzatidin judelele cluj 5i sila[, in perioada" iou-zoro'in urma apricdrii Metodorogiei de ajustare aprefurilor in cadrul 
]"]]i":tt.:en3rale aferente proiectetor de infrastructurd pubrici finanlateprin PolM 2ot4-zo2o a{robati prin Hotdr6rea de Guvern nr.379/202o.
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robleme gedinla se incheie.
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