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OB,LZ.2OZtcu ocazia gedinlei de indati a Consiliului local Surduc

r prevederile art.L34, alin.4 din OUGnr.5712019, privind Codul administrativ, prin

.2691O7.12.2021 a fost convocati gedinfa de indati a Consiliului local al comunei

A8.L2.2O27, cu urmitoarea ORDINE DE Zl:

privind rectificarea bugetuluicomunei pe anul 2027'

privin d aprobarea d reptu rilor bine5ti afe rente personalu lui d idactic

ieli de deplasare pentru luna NOIEMBRIE 2021'

re privind aprobarea cuantumuluigia numirului de burse acordate elevilor din

iversitar de stat din comuna surduc pentru anul scolar 2021- 2022 precum 9i

mului minim a celor patru categoriide burse acordate elevilor din inv515m6ntrul

trul ll al anului gcolar 202L -2022

rticipi 11 din cei 13 consilieri care formeazi Consiliul local, absent6nd

Liviu 9id-na Onicag Maria.

unei explici urgenla convocirii acestei gedinle in urma adresei primite de

-STZ-ZB8}|O3.t2.2A27 privind modificirile ce intervin in bugetul local pe

lor OUG t22/2}2tcu privire la rectificarea bugetuluide stat pe anul

munei aduce la cunoStin!a consiliului local ci in cadrul proiectului de

rea cuantumului gi a numirulut de burse acordate elevilor din inv5limintul

din comuna Surduc pentru anul scolar 2021 - 2022 precum 9i modificarea

r patru categorii de burse acordate elevilor din invSlimAntrul preuniversitar pe

scolar 2021, -2022, s-a strecurat o eroare in sensul ci in confinutu! adresei

lnstituliei prefectuluijudelului Silaj, referitoare la acordarea burselor pentru

gcolar 2022-2025 in loc de 2O2L -2022,

gedintei secretarul general al comunei prezinti procesul-verbal al gedintei

5.LL.202l, care in termen de 3 zile de la aprobare, v-a fi afigat conform art.138
'lz}tg privind Coduladministrativ la sediul primirieigi pe site-ulprimiriei.



in continuare pregedintele de Sedinld prezinti ordinea de zi care la fel este aprobati in

unanimitate de voturi.
Se trece la prezentarea proiectelor de hoti16re cuprinse pe ordinea de zi.

Referitor la proiectulde hotir6re privind rectificarea bugetululcomunei pe anul 202t,d-nul
Stegerean Gabriel l-a intrebat pe primarul comunei despre sumele care apar cu minus, d-nul

primar spunSnd ci aceste sume trebuie restituie citre CJ Silaj'
in urma acesteidisculii proiectul de hotirire sus menlionat a fost supus votului, proiect

aprobatin unanimitate de voturi.
A fost adoptatd astfel H.C.L. nr.8212021. privind rectificarea bugetului comunei pe anul

202t.
in continuare au fost prezentate celelalte doui proiecte de hotir6re cuprinse la ordinea de zi.

Nefiind obiecliuni pe marginea celor doui proiecte de hotirire sus menlionate acestea au fost

aprobate in unanimitate de voturi, adoptate fiind hotirSrile.

H.C.L. nr.&3lZOZL privind aprobarea drepturilor binegti aferente personalului

didactic care soliciti cheltuielide deplasare pentru luna NOIEMBRIE 2021,

H.C.L. nr.841202l privind aprobarea cuantumuluigi a numirului de burse acordate elevilor

din invi!5m6ntul preuniversitar de stat din comuna Surduc pentru anul scolar 2O2L- 2022 precum 9i

modificarea cuantumului minim a celor patru categorii de burse acordate elevilor din invitimSntrul
preuniversitar pe semestrul ll al anului pcolar 202t -2022.

Nemaifiind alte probleme gedinta se incheie.

PRESEDTNTE DE SEDTNTA,

CONTRASEMNEAZA:
Secretar general al comunei,

UNGURAS DORIN-TRAIAN BOT LILIANA
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