
Oraşul Cîmpeni
 Consiliul local

                                              Proces verbal

      Încheiat  azi  22.01.2018  cu  ocazia  şedinţei  publice  ordinare  a  Consiliului
local,convocată conform Dispoziţiei nr.69/2018. La şedinţă participă 13 consilieri din
cei 15 aflaţi în funcţie(Dnii cons. Oprea V.,Gog V. – absenți) .Dna secretar supune la
vot  procesul  verbal  al  şedinţei  din  data  de  09.01.2018  pe   care  în  unanimitate,
Consiliul local îl  aprobă.
                 Preşedintele de şedinţă dl.cons. Miheț Iulius ,dă cuvântul dlui primar,
pentru a prezenta ordinea de zi. Dl primar prezintă ordinea de zi conform dispoziţiei
de convocare nr. 69/2018 .        
  Preşedintele de şedinţă solicită și alte propuneri pentru ordinea de zi,nefiind alte
propuneri acesta supune la vot ordinea de zi prezentată, în unanimitate Consiliul local
aprobă următoarea ordine de zi:
1.PROIECT DE  HOTĂRẬRE   Privind  dezmembrarea unui  imobil

                                             Iniţiator:Primar
                                                       Prezintă:dl.Joldeș Marin-insp.cadastru
                                                     (com.ec..,com.urbanism,com.juridică)
2.  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  Privind   îndreptarea  unei  erori  materiale  survenite  în  HCL
85/2017
                                                       Inițiator:Primar
                                                        Prezintă:dna Chira Viorica-consilier
                                                              (  com.juridică,)       
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap  pentru anul 2018 la nivelul oraşului Cîmpeni
                                                        Inițiator:Primar
                                                        Prezintă:dna Chira Viorica-consilier
                                                              (  com.economică,com.juridică,)       
4.  PROIECT DE  HOTĂRÂRE Privind aprobarea completării HCL  nr.85/17.07.2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii  publici  și  personalul  contractual din cadrul
familiei  ocupaționale  „Administrație”  din  aparatul   de  specialitate  al  primarului  orașului
Cîmpeni şi al serviciilor publice subordonate.
                                                           Inițiator:Primar
                                                           Prezintă:dna Chira Viorica-consilier
                                                              (  com.economică,com.juridică,)       
5.Informare  privind actele  normative   publicate    în  Monitorul  Oficial   al  României  din
perioada noiembrie  2017-ianuarie 2018  , cu aplicabilitate  directă sau care prevăd  atribuţii
în sarcina  autorităţilor publice locale .
                                         Prezintă :d-na Rădac Cristina-secretarul oraşului Cîmpeni 
6.Probleme curente.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind  dezmembrarea unui  imobil
Președintele  de  ședință  dă  cuvântul  dlui   Joldeș  Marin- insp.cadastru  pentru  a
prezenta  referatul  înregistrat  la  nr.  292/2018,  dl  primar  prezintă  expunerea  de
motive.
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Se prezintă raportul comisiilor , care sunt: economică  favorabil,urbanism favorabil,
juridică favorabil
Discuții : nu sunt
Președintele  de  ședință  dă  cuvântul  dlui  primar  pentru  a  prezenta  proiectul  de
hotărâre. Dna secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de
ședință supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. În unanimitate, Consiliul local
îl aprobă , și se adoptă Hotărârea nr.3/2018
Se trece la punctul 2  de pe ordinea de zi
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  Privind   îndreptarea  unei  erori  materiale  survenite  în  HCL
85/2017                                   
Președintele  de ședință  dă cuvântul  dnei  Chira  Viorica-  consilier  ,pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr. 356/2018, dl primar prezintă expunerea de motive.
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt : juridică favorabil
Discuții:    nu sunt
Președintele  de  ședință  dă  cuvântul  dlui  primar  pentru  a  prezenta  proiectul  de
hotărâre. Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de
ședință  supune  la  vot  ,în  unanimitate  Consiliul  local  îl  aprobă  ,  și  se  adoptă
Hotărârea Nr. 4/2018
Se trece la punctul 3  de pe ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor
cu handicap  pentru anul 2018 la nivelul oraşului Cîmpeni
 Președintele  de ședință  dă cuvântul  dnei  Chira  Viorica-  consilier,pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr. 229/2018, dl primar prezintă expunerea de motive.
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt : juridică favorabil,economică favorabil
Discuții:    nu sunt
Președintele  de  ședință  dă  cuvântul  dlui  primar  pentru  a  prezenta  proiectul  de
hotărâre. Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de
ședință  supune  la  vot  ,în  unanimitate  Consiliul  local  îl  aprobă  ,  și  se  adoptă
Hotărârea Nr. 5/2018
Se trece la punctul 4  de pe ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRÂRE  Privind  aprobarea completării  HCL  nr.85/17.07.2017  privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii  publici  și  personalul  contractual din cadrul
familiei  ocupaționale  „Administrație”  din  aparatul   de  specialitate  al  primarului  orașului
Cîmpeni şi al serviciilor publice subordonate
Președintele  de  ședință  dă  cuvântul  dnei  Chira  Viorica-  consilier,pentru  a  prezenta
referatul înregistrat la nr. 226/2018, dl primar prezintă expunerea de motive.
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt : juridică favorabil, economică favorabil
Discuții:    nu sunt
Președintele  de  ședință  dă  cuvântul  dlui  primar  pentru  a  prezenta  proiectul  de
hotărâre. Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de
ședință supune la vot ,cu 11 voturi pentru și două abțineri (dnii cons. Borteș D. și
Burz D.), Consiliul local îl aprobă , și se adoptă  Hotărârea Nr. 6/2018
5.Informare  privind actele normative  publicate    în  Monitorul  Oficial   al  României  din
perioada noiembrie  2017-ianuarie 2018  , cu aplicabilitate  directă sau care prevăd  atribuţii
în sarcina  autorităţilor publice locale .
         - d-na Rădac Cristina-secretarul oraşului Cîmpeni prezintă, informarea  privind actele
normative  publicate   în Monitorul Oficial  al României din perioada noiembrie  2017-ianuarie
2018  , cu aplicabilitate  directă sau care prevăd  atribuţii în sarcina  autorităţilor publice
locale.                                   
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6.Probleme curente.

      PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                                            SECRETAR
    DL.CONS. MIHEȚ ROMUL IULIUS                       RĂDAC CRISTINA
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