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PROCES _VERBAL

lncheiat azi 28.09.2021 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local Surduc pe luna septembrie 2021

ln conformitate cu prevederile art.133 alin.l din OUG nr.57l2019,privind Codul administrativ, prin

Dispozitia primarului nr.2O7l23.O9.2O2L a fost convocati Sedinla ordinara a Consiliului local pe luna

septembrie 2021 , cu urmitoarea ORDINE DE Zl:

1. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetuluicomuneipe anul 2021.

2. Proiect de hotirire privind modificarea Planuluianualde achizilii publice pentru anul

2021..

3. Proiect de hotirAre privind aprobarea naveteicadrelor didactice pe luna

august 2O2L.

4. Proiect de hotdrAre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local

Surduc care si facd parte din Consiliul de administratie al LiceuluiTehnologic nr,1

5. Surduc pentru anul gcolar 2A2L-2022
5. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Devizuluigeneral al obiectivului de

investitii,,Reparatiigi reabilitare ganluri pe DC 47 in satul Solona, comuna
Surd uc".

La sedinta participa toticei 13 consiliericare formeazd consiliul local.

lnainte de inceperea sedintei secretarul general al comunei prezinta procesul -verbal al sedintei

ordinare din data de 23.08.2021 , proces care in termenul de 3 zile de la aprobare, va fi afigat conform

art.l-38 alin.17 din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ la sediul primiriei gi pe site-ul primiriei.

Pe marginea procesului verbal nu a fost nici o obiecliune fapt pentru care fost aprobat in

unanimitate de voturi

Dupi prezentarea procesului-verbal al gedinlei din luna august 202L, primarul comunei
propune consiliului locala aproba cuprinderea la ordinea de zi gi trei rapoarte suplimentare la

proiectele de hotirire privind:rectificarea bugetuluicomunei pe anul 2021, privind modificarea Planului

anualde achiziliipublice pentru anul2021 giaprobarea Devizuluigeneral al obiectivuluide investitii

,,Reparatiigi reabilitare ganluripe DC 47in satulSolona, comuna Surduc". Solicitarea ester
aprobati in unanimitate de voturi.

S-a trecut la prezentarea proiectelor de hotirire cuprinse la ordinea de zi precum gi a celortrei
ra poa rte suplimelrtare.

Primele 3 puncte inscrise pe ordinea de ziau fost aprobate in unanimitate de voturi, inclusiv cele
doui rapoarte suplimentare care au fost prezentate la primele doui proiecte de hotirire respectiv,
rectificarea bugetuluicomuneipe anul 2O2l5i modificarea Planuluianualde achizitiipublice pentru anul
202r.



Au fost adoptate hotiririle:

H.C.L. nr.5Ll2O2t privind rectificarea bugetuluicomunei pe anul 202L,

H.C.L. nr.52l2}2l privind modificarea Planuluianual de achizilii publice pentru anul

2021.

H.C.L. nr.53l202L privind aprobarea aprobarea naveteicadrelordidactice pe luna

august 2021.

Dupi prezentarea Proiectuluide hotirire privind desemnarea reprezentantului

Consiliului localsurduc care si faci parte din Consiliulde administratie al Liceului

Tehnologic nr.l surduc pentru anul gcolar 2021-2022, d-nul Breban Mircea-Radu a

propus ca d-nul Hirdo Zaharia-Dorin si faci parte din C.A. al unitSlii de invilimAnt.

Propunerea a fost aprobati in unanimtiate de voturi. S-a adoptat astfel H.C.L. nr.541202L

privind desemnarea reprezentantului Consiliuluilocalsurduc care si fac5 parte din

Consiliul de administralie al LiceuluiTehnologic nr.1 Surduc pentru anul gcolar 2O2t-
2022.

giproiectul de hoti16re privind aprobarea Devizuluigeneralalobiectivuluide investitii

,,Reparatii 9i reabilitare ganluri pe DC 47 in satul Solona, comuna Surduc"a fost aprobat in

unanimitate de voturi. S-a adoptat astfel H.C.L.nr.55l202l.

Nemaifiind alte probleme sedinta se incheie.

Contrasemneaza secretar general comuna
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