ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud.Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 06.09.2016 în şedinţa de indată a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului
nr.253/06.09.2016.
Dispoziţia nr. 253 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(convocare telefonica) 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 10 consilieri din totalul de
13, lipsind dl. Marginean, dl. Serbu si dl. Velicea Dorin. 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.
În temeiul art.35 şi art.41 din Legea 215/2001 urmează să conducă şedinţa
doamna consilier Comsa Calina aleasa preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3
luni(iunie, iulie si august 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 alegerea presedintelui de sedinta pentru
urmatoarele trei luni(septembrie, octombrie si noiembrie 2016).
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 10 voturi pentru din totalul de 10
prezenți.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni(septembrie, octombrie si
noiembrie 2016).
Dna. Comsa citește proiectul de hotărare inițiat de primar si raportul de avizare al
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Dl. Velicea propune pe dl. Petrianu 6 voturi pentru
Dl. Aldea propune pe dna. Aftenie 2 voturi pentru
-nu se intruneste numarul de voturi, este nevoie de 7 voturi pentru aprobarea hotararii
Dna. Aftenie- nu se putea trece punct pe ordinea de zi in luna august pentru presedinte
de sedinta pentru urmatoarele luni?
Dna. Comsa- nu se putea, hotararea de alegere a presedintelui de sedinta a fost pe trei
luni, in luna august era presedinte de sedinta
- Sedinta se suspenda pana la sosirea dl. Cons Serbu, care anunta telefonic ca este
pe drum, vine de la Sibiu
- Sedinta este reluata, sunt prezenti 11 consilieri din totalul de 13
- Se reia procesul de votare pentru presedinte de sedinta
- Se voteaza cu 7 voturi pentru dl. Cons. Petrianu Ovidiu Stefan
Se adoptă hotărârea nr. 66 din 06.09.2016
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al comunei Valea Lunga.
Dl.Petrianu citește proiectul de hotărare inițiat de primar,anexa 1, referatul
compartimentului contabilitate, adresele AJFP Alba si Consiliul Judetean Alba si
raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local.
Se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru din 11 prezenți.
Se adoptă hotărârea nr.67 din 06.09.2016
VALEA LUNGĂ 06.09.2016

Preşedinte de şedinţă,
Petrianu Ovidiu Stefan

Secretar,
Banea Kinga Katalina

