
ROMANIA

JUDETUL 5ALAJ

COMUNA SURDUC

CONSIIUL LOCAL

NR.6807 129.1.0.2021,

PROCES-VERBAL

incheiat azi29.LO.2O21cu ocazia gedinleiordinare a Consiliului Localalcomunei SURDUC pe luna
ocroMBRtE 2021

in conformitate cu preveder:ile art.133 alin.l din OUG nr.5712019, privind Codul
administrativ, prin Dispozitia primarului nr.231122.10,2021 a fost convocatf, qedinta ordinari
a Crrnsiliului local Surduc pe luna octombrie 702lr, cu urm6toarea ORDINEDEZI.

I Proiec:t de hotirrdre privind mandatarea primarului comunei Surduc in A.G.A. ADI
ECOI)ES sd erprime un vot retbritor la actualizarea tarif'elor ca efect al modificlrii structurii
crrsturilor, in cadrul Contractului de delegare Nr.777 125.09.20 I 8.

2. Proiect de hotir6re privind aprobarea Cererii de finanlare Ei a Devizului general

estimativ pentru obiectivul ,, REI'EA DE CANALIZARE Sl RACORDLJRI DE CIANALIZARE lN
l.oc suRDUC.'rrHAtJ sr cRrsroI.TEL JUDETI.TL sAr,AJ"

i. Proiect de hotardre privind alegerea pregedintelui de Eedin16.
.1 Proiect der irotalare plir,in,J desemnarea reprezentantului consiliului local in Comisia

pentru evaiuarea gi asigurarea calitSfii din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Surduc,
.5 Proiect de hotarire pril'ind aprobarea drepturilor b6neqti aferente personalului didactic

care solicit[ cheltuieli de deplasare pentru luna SEPTEMBRIE 2021.

6 Proiect de hot6rire privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ;i a solicitdrii de

finanfare pentru investitia ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 22A $l STRAZI iN

coMUNA SURDUC, JUDETUL SALRJ",

La gedinli participJ toticei 13 consiliericare formeazi Consiliul Local,
Au fost luate toate misurile de siguranti in ceea ce privegte prevenirea gi rdsp6ndirea

infectiei cu noul coronavirus

Se soliciti de cdtre primarul comunei cuprinderea la ordinea de zi a inci trei proiecte de

hotirSre care s-au ivit dupi distribuirea convocatorelor, respectiv:
- Proiect de hotdr6re privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Surduc in

calitate de rnembru in Comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea pi

desfisurarea concursului pentru ocuparea func!iei de director in cadrul unitdlii de
invS!i mSnt preuniversitar de stat,

- Proiect de hotS16re privind desemnarea a incd unui reprezentant al Consiliului local
Surduc care sd facS parte din Consiliul de administra!ie al Liceului Tehnologic nr.L Surduc
pentru anul 5colar 2021- 2022,
- Proiect de hotd16re privind aprobarea cererii de finanlare ti a devizutui generaI

estimativ [a obiectivul de investilii *IvIODERNIZARE DRUlvl COMUNAL DC22 A Sl
STRAZI IN COMUNA SURDUC,.IUDETUL SALA,J- PCNtTU dCPUNCTCA ACCSIUi PrOiCCt iN
cadrul Programutui naqional de investi[ii "Anghet Satigny".. sotiticit"are care a fost
aprobati in unanimitate de voturi.

inainte de ?nceperea gedinlei secretarul general al comunei prezintl proces.ul verbal al
gedinlei ordinare din data de 28 ,09,202t gi a gedintelor de indati din data de 14, i0.2021,,
t5.10,2021,,21,.L0.2021 respectiv din 25,10.202L, procese care in termen de 3 zile de la



aprobare, vor fi afigate conform art'138 alin'L7 din

administrativ la sediul primiriei 9i pe site-ul primdriei'

OUG nr.5712079 Privind Codul

Pe marginea proceselor verbale nu au fost obiecliuni fapt pentru care au fost aProbate

in unanimitate de voturi,

Pregedintele de gedin!; dI,ROMAN VASItE - supune spre aprobare ordinea de zi a

prezentei gedinle ordinare a Consiliului Local al comunei SURDUC ordine de zi care este

aprobati in unanim itate.
S-a trecut la prezentarea proiectelor de hotlrdre cuprinse la ordinea de zi.

pentru proieitul de hot[rare privind mandatarea primarului comunei Surduc in A.G'A'

ADI ECODES s6 .*pri*. un vot referitor la actvahzarea tarif.elor ca efbct al modificdrii

strucrurii costurilor, in cadrul Contractului de delegare Nr.777125.09'2018, nu au fbst

obiecliuni,aprobindu.se in unanimitate de voturi.S-a adoptat HCL nr'6712021'

pe marginea proiectului de hoti16re privind aprobarea Cererii de finanlare 9i a

Devizului general estimativ pentru obiectivul ,, RETEA DE CANALIZARE SI RACORDURI

DE CANALIZARE IN Loc sURDUC,TILLAU gr cRtsroLTEL JUDETUL SALAJ" dl,consilier

stegerean Gabriel intreabS de ce nu se face canalizare gi in celelalte localitSti ale comunei

Surduc, la care primarul comunei subliniazi faptul ci numai in satele in care se introduce

apa acolo se poate face gicanalizarea, respectivin localitSlile Surduc, Tihiu, Cristoltel'

D-nul pugcag lsai doregte si cunoasci de ce nu se introduce apd 9i in localitatea

B169lez, la care primarul comunei aduce la cunogtin!5 faptul cd in momentul c6nd acest

proiect a fost realizat, adicd prin anul 2009, pentru realizarea acestei investitii au fost

cuprinse doar satele Surduc,Tihiu Si Cristollel, iar d-na Onicag Maria sus!ine ci in acea

perioadi primarul comunei G6rbou nu a fost de acord ca apa si fie introdusi giin localitatea

BrAglez.

Mai subliniazS prirnarul comunei ci daci dSnsul era primar in acea perioadi ar fi

intocmit proiectul privind aducliunea de ap5 gi canalizare in toate satele comunei, nu numai

in cele trei,
Nemaifiind alte probleme proiectul de hotdrAre sus menlionat este aprobat in

unanimitate de voturi, adoptAndu-se astfel HCL nr.68/202t,
Pe marginea proiectelor de hotdrdre cuprinse la punctele 3 ,4 ,5 si 6 ale ordinii de zi

nu au fost obiecliuni, fapt pentru care au fost aprobate in unanimitate de voturi.Au fost

adoptate astf'el :

- HCL nr.69 privind alegerea presedintelui de gedinla'

HCl. nr.70 privind desemnarea reprezentantului consiliului local in Comisia pentru

evaluarea gi asigurarea calit6lii din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Surduc.

- HCL nr.7l privind aprobarea drepturilor binegti aferente personalului didactic care

soliciti cheltuieli de deplasare pentru luna SEPTEMBRIE 2021.
- HCL nr,72 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici Si a solicitlrii de finanlare
pentru investitia ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 22A $l STRAZI iw COttrtUwR

SURDUC, JUDETUL SALAJ"

Conform solicitdrii primarului de a introduce inc5 trei proiecte pe ordinea de zi ,

acestea au fost aprobate in unanimitate de voturi, adopt6ndu-se umitoarele hoti16ri :

- HCL nr.73 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Surduc in calitate de

membru in Comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea qi desfdgurarea



oncursului pentru ocuparea functiei de director in cadrul unitatii de invdtSmant

reuniversitar de stat'

-|ct. ,r,74 privind desemnarea a incd unui reprezentant al consiliului local surduc care

d facitparte din consiliul de administra!ie al Liceului Telrnologic nr.1 Surduc pentru anul

colar 2021 - 2022.

:IcL nr.75 privind aprobarea cererii de finanlare gi a devizului general estimativ la obiectivul

e investitii kMIDERN;uARE DRUM IIMUNAL DCZ2 A s/ srRAZ/ iw cotluNn SURDUC,JUDETUL

AIAJ>pentru depunerea acestui Proiect in cadrul Programului nalional de investitii "Anghel

'aligny", toate trei fiind adoptate ?n unanimitate de voturi'

Nemaifiind alte probleme gedinla se incheie'

PRE9EDINTE DE $EDINTA, Contrasemneazd secretar gen' comund'

ROMAN VASILE BOT LILIANA
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