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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 18.01.2016 în şedinţa deindată a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului
nr.26/18.01.2016.
Dispoziţia nr. 26 şi proiectul ordinii de zi au fost afişate la afişierul primăriei,
încheindu-se un proces verbal de afişare de către secretarul comunei.
Invitaţiile la şedinţă au fost trimise consilierilor în termen legal, aceştia
semnând de primire în convocator.
Proiectele de hotărâre au fost trimise compartimentelor de specialitate din
cadrul Primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, precum şi comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului local în vederea întocmirii rapoartelor de avizare.
Proiectele de hotărâre sunt avizate de secretarul comunei.
La şedinţa Consiliului local participă un număr de 13 consilieri din totalul de
13. La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretarul comunei Valea Lungă.
În conformitate cu prevederile art. 42, alin.(1)şi (2), şedinţa Consiliului local
este publică, iar lucrările urmează a se desfăşura în limba română.
Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost pus la dispoziţia consilierilor, în
timp util, de către secretarul comunei, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală. În temeiul art.42 alin.5 din
Legea 215/2001, secretarul supune aprobării Consiliului Local procesul-verbal al
şedinţei anterioare.
Procesul verbal este aprobat cu 13 voturi pentru din totalul de 13 prezenți. În
temeiul art.42 alin. 6 din Legea 215/2001, procesul verbal şi documentele care au fost
dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special care a fost numerotat,
sigilat şi semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către secretarul comunei.
În temeiul art.35 şi art.41 din Legea 215/2001 urmează să conducă şedinţa
domnul consilier Petrianu Ovidiu Stefan ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele
3 luni(decembrie 2015 si ianuarie, februarie 2016).
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, consiliul local adoptă hotărâri cu
votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
În temeiul art.43 din Legea 215/2001 primarul supune aprobării Consiliului local
ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului “Modernizare drum communal DC 33 Lunca-Lodroman si
str. Tricolorilor in comuna Valea Lunga, jud. Alba” actualizati, reprezentand noua
valoare a investitiei.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 13 voturi pentru din totalul de 13
prezenți.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum communal DC 33
Lunca-Lodroman si str. Tricolorilor in comuna Valea Lunga, jud. Alba” actualizati,
reprezentand noua valoare a investitiei.
Dl.Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar, referatul inspectorului de
specialitate, adresa MDRAP Bucuresti, devizul general actualizat si raportul de
avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Se supune la vot și se votează cu 13 voturi pentru din 13 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr.1 din 18.01.2016
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Preşedinte de şedinţă,
Petrianu Ovidiu Stefan

Secretar,
Banea Kinga Katalina
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MINUTA
Ședinţa de îndată a Consiliului local din data de 18.01.2016 a fost convocată în
baza Dispoziţiei Primarului nr.26 din 18.01.2016.
La şedinţă au fost prezenţi un număr de 13 consilieri din totalul de 13. La
şedinţă au participat: primarul, viceprimarul şi secretarul comunei.
S-a supus la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. A fost votat aşa cum a
fost redactat cu 13 voturi pentru.
Şedinţa a avut următoarea ordine de zi:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai proiectului “Modernizare drum communal DC 33 Lunca-Lodroman si str.
Tricolorilor in comuna Valea Lunga, jud. Alba” actualizati, reprezentand noua valoare
a investitiei.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drum communal DC 33
Lunca-Lodroman si str. Tricolorilor in comuna Valea Lunga, jud. Alba” actualizati,
reprezentand noua valoare a investitiei.
Se supune la vot şi se votează cu un număr de 13 voturi.
Se adoptă hotărârea nr. 1/18.01.2016
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul Petrianu Ovidiu Ștefan declară şedinţa
închisă.
VALEA LUNGĂ, 18.01.2016

Secretarul comunei
Valea Lungă,
Banea Kinga Katalina

