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PROCES _VERBAL

cu ocazia gedingeiordinare a Consiliuluilocal Surduc pe luna NOI

in conformitate cu art.133 alin.1 din OUG nr.57/2019, privind Codul
Dispozitia primarului nr /L9.1t.2021 a fost convocati gedinla ordinari a Consiliului
Surduc pe luna NOIE lE 2021,, cu urmitoarea ORDINE DE ZI:

functionare al partimentului de Asistent5 SocialS.
3. Proiect hotdrAre privind aprobarea drepturilor binegti aferente

personaluluididactic soliciti cheltuielide deplasare pentru luna OCTOMBRIE 20

1. Proiect
2. Proiect

4. Proiect
de c5sdtorie p6nd la

H.C.L. nr.
Compartimentuluide

H.C.L. nr.$Ol
care solicitS cheltu ieli

2027 a fost aprobati
S-a adoptat

hotSrire privind rectificarea bugetului comunei pe anul 202
hotir6 re privind a probarea Regu la mentului de organ izare 9i

hotirA re privind aproba rea prem ierii familiilor care an ivers
ele anului 2027.

privind rectificarea bugetuluicomunei pe anul 202L.
privind aprobarea Regulamentului de organizare gi

unanimtiate de voturi.

La gedinli pa ipi toli cei 13 consilieri care formeazi Consiliul local.
inainte de 5edintei secretarul general al comunei prezinti procesul-verb

ordinare din data de 28
aprobare, vor fi afigate

.2021,9i al gedinei de ?ndati din 02.11.202!, care ?n termen
conform art.138 alin.17) din OUG nr.57/ZOt9 privind Codul ad

sediul primiriei ;i pe si primiriei.
Pe marginea verbale nu au fost obiecliuni fapt pentru care au

unanimitate de voturi.

in continuare p
unanimitate de voturi.

de gedinti prezintd ordinea de zi care la fel este

Se trece la rea proiectelor de hotd16re cuprinse pe ordinea de zi.
Nefiind obiecliu ipe marginea celor patru proiecte de hotirSre prezentate, a

aprobate in unanimitat e voturi, adoptate fiind hoti16rile.

H.C.L. nr.7

tenti Sociald.
1 privind aprobarea drepturilor bdnegti aferente pe
deplasare pentru luna OCTOMBRIE 2021.

Propunerea p ieriifamiliilorcare aniverseazi 50 anide cisitorie p6ni la

lH.C.L. nr.8Ll202l

anului

2021

istrativ, prin

lal comunei

zi 50 ani

al qedintei
3 zile de la

istrativ la

fost probate in

au fost

nare al

i didactic
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documentelor

a Consiliului local, primarul comunei a solicitat

Consiliului local s5-9i unice fiecare adresa de e-mail pentru transmiterea pe

desfigurSrii 5ed inlelor Consiliului local'

probleme gedinta se incheie.

BOT LILIANA

'E DE SEDINTA,

DORIN-TRA!AN

\
k/
W

membrilor
ra

Nemaifiind

(\

lfuoyul.\

gekw/+
wi,--_xs7

comunS,


