ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL ŞINTEREAG

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 19.08.2015, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Şintereag
La şedinţa ordinară din data de 19.08.2015 participă 12 consilieri locali,
domnul primar Bob Ioan şi doamna Irimieş Adriana Gabriela – secretar al comunei
Şintereag.
Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Şintereag a fost convocată prin
dispoziţia primarului comunei Şintereag nr.127 din 13.08.2015.
Domnul președinte de ședință Vlasin Dorel face prezenţa consilierilor. Din
numărul total de 13 consilieri în funcţie, la şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri şi anume:

1. Domnul ANTON GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT _________

2. Domnul BOGOLIN IOAN

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL________

3.Doamna BOLDIJER MARIA -

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

________

4. Domnul ILIŞ VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

_______

5. Domnul MAGDEA MIRCEA -

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

_______

DANIELA

FLORIN
6. Domnul MOLDOVAN IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT _________

7. Domnul OLA IOAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN
ROMÂNIA

8. Domnul PASCU IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ________
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9. Doamna SUCIU VIORICA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ________

10.Domnul TIBOCA NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ________

11. Domnul ŢIGĂOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ________

VALENTIN
12. Domnul VLASIN DOREL

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL ________

De la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Șintereag lipsește
nemotivat domnul consilier local Mureșan Petru – Antonio.
Şedinţa fiind legal constituită domnul președinte de ședință Vlasin Dorel
declară deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Şintereag din
data de 19.08.2015.
Domnul preşedinte de şedinţă Vlasin Dorel supune la vot procesul – verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Şintereag din data de 28.07.2015 care
se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”.
Doamna secretar – Irimieş Adriana – Gabriela – Vă aduc la cunoştinţă faptul că
în conformitate cu prevederile art.47 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată,
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare: ,, Nu
poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie
personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un
interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.
În cazul în care unul sau mai mulţi consilieri s-ar afla în una din situaţiile
menţionate mai sus, art.47 alin.(2) din Legea nr.215/2001 prevede următoarele:
,, Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) sunt nule de
drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate
fi introdusă de orice persoană interesată”.
Domnul preşedinte de şedinţă Vlasin Dorel supune atenţiei ordinea de zi care
cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Șintereag, pe anul 2015.Proiect iniţiat de primar.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor cadastrale de
actualizare a datelor pentru terenurile situate în intravilanul localităţii
Șintereag, comuna Şintereag, aparţinând domeniului public al comunei
Şintereag, Proiect inițiat de primar.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
comunei Șintereag nr.7 din 06.02.2015 privind aprobarea organigramei şi a

2

4.

5.

6.

7.

statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Şintereag, pentru anul 2015.Proiect inițiat de primar.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Șintereag, județul
Bistrița – Năsăud, la teritoriul LEADER constituit sub denumirea Asociația
Grupul de Acțiune Locală ,,Țara Năsăudului,, pentru perioada de programare
a PNDR 2014-2020.Proiect inițiat de primar.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun mobil-microbuz
școlar, aparținând domeniului privat al comunei Șintereag.Proiect inițiat de
primar.
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață
totală de 54670 m.p., înscris în CF nr. 26364, nr. cadastral 26364, aparținând
domeniului public al comunei Șintereag.Proiect inițiat de primar.
Diverse.

Domnul preşedinte de şedinţă Vlasin Dorel - Propunem scoaterea de pe ordinea
de zi a următoarului proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
comunei Șintereag nr.7 din 06.02.2015 privind aprobarea organigramei
şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Şintereag, pentru anul 2015. Proiect iniţiat de primar.
Potrivit art.43 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, Legea administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, scoaterea unui proiect de
hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă
acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 44.
Domnul preşedinte de şedinţa Vlasin Dorel - supune la vot ordinea de zi a
şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Şintereag din data de 19.08.2015 care
se votează cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12 consilieri locali prezenţi.
Se trece la discutarea punctului 1 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șintereag, pe anul
2015. Proiect iniţiat de primar. Proiectul de hotărâre cuprinde 3 articole.
Doamna Irimieş Adriana – Gabriela – secretar al comunei Şintereag informează
consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de
hotărâre – respectiv votul majorității consilierilor locali în funcție.
Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.
Doamna Suciu Viorica, preşedinte al comisiei pentru buget, finanţe, comerţ şi
servicii publice, administrarea domeniului public şi privat – raport favorabil - 5 voturi
,, pentru”.
-
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Domnul Magdea Mircea - Florin – președinte al comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor omului, sănătate,
învăţământ, cultură, sport, turism, agricultură şi silvicultură – raport favorabil - 4 voturi
,,pentru”.
Domnul Iliș Vasile - președinte al comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare
europeană şi relaţii externe – raport favorabil – 5 voturi ,,pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă de şedinţă Vlasin Dorel – Intervenţii vă rog ?
Domnul preşedinte de şedinţă de şedinţă Vlasin Dorel - Nu sunt.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” din
totalul de 12 consilieri locali prezenţi.
Se trece la discutarea punctului 2 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre
privind aprobarea documentaţiilor cadastrale de actualizare a datelor pentru terenurile
situate în intravilanul localităţii Șintereag, comuna Şintereag, aparţinând domeniului
public al comunei Şintereag, Proiect iniţiat de primar.Proiectul de hotărâre cuprinde 6
articole.
Doamna Irimieş Adriana – Gabriela – secretar al comunei Şintereag informează
consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de
hotărâre – respectiv votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcţie.
Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.
Doamna Suciu Viorica, preşedinte al comisiei pentru buget, finanţe, comerţ şi
servicii publice, administrarea domeniului public şi privat – raport favorabil – 5 voturi
,, pentru”
Domnul Magdea Mircea - Florin – președinte al comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor omului, sănătate,
învăţământ, cultură, sport, turism, agricultură şi silvicultură – raport favorabil - 4 voturi
,,pentru”.
Domnul Iliș Vasile - președinte al comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare
europeană şi relaţii externe – raport favorabil – 5 voturi ,,pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă de şedinţă Ţigăoan Valentin– Intervenţii vă rog ?
Domnul preşedinte de şedinţă de şedinţă Ţigăoan Valentin - Nu sunt.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” din
totalul de 12 consilieri locali prezenţi.
Se trece la discutarea punctului 3 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre
privind aprobarea participării comunei Șintereag, județul Bistrița – Năsăud, la teritoriul
LEADER constituit sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală ,,Țara
Năsăudului,, pentru perioada de programare a PNDR 2014-2020.Proiect inițiat de
primar. Proiectul de hotărâre cuprinde 7 articole.
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Doamna Irimieş Adriana – Gabriela – secretar al comunei Şintereag informează
consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de
hotărâre – respectiv votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.
Doamna Suciu Viorica, preşedinte al comisiei pentru buget, finanţe, comerţ şi
servicii publice, administrarea domeniului public şi privat – raport favorabil - 5 voturi
,, pentru”
Domnul Magdea Mircea - Florin – președinte al comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor omului, sănătate,
învăţământ, cultură, sport, turism, agricultură şi silvicultură – raport favorabil - 4 voturi
,,pentru”.
Domnul Iliș Vasile - președinte al comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare
europeană şi relaţii externe – raport favorabil – 5 voturi ,,pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă de şedinţă Vlasin Dorel – Intervenţii vă rog ?
Domnul preşedinte de şedinţă de şedinţă Vlasin Dorel - Nu sunt.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” din
totalul de 12 consilieri locali prezenţi.
Se trece la discutarea punctului 4 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre
privind aprobarea închirierii unui bun mobil-microbuz școlar, aparținând domeniului
privat al comunei Șintereag. Proiect iniţiat de primar.Proiectul de hotărâre cuprinde 7
articole.
Doamna Irimieş Adriana – Gabriela – secretar al comunei Şintereag informează
consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de
hotărâre – respectiv votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcție.
Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.
Doamna Suciu Viorica, preşedinte al comisiei pentru buget, finanţe, comerţ şi
servicii publice, administrarea domeniului public şi privat – raport favorabil - 5 voturi
,, pentru”
Domnul Magdea Mircea - Florin – președinte al comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor omului, sănătate,
învăţământ, cultură, sport, turism, agricultură şi silvicultură – raport favorabil - 4 voturi
,,pentru”.
Domnul Iliș Vasile - președinte al comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare
europeană şi relaţii externe – raport favorabil – 5 voturi ,,pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă de şedinţă Vlasin Dorel– Intervenţii vă rog ?
Domnul preşedinte de şedinţă de şedinţă Vlasin Dorel - Nu sunt.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” din
totalul de 12 consilieri locali prezenţi.
Se trece la discutarea punctului 4 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre
privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață totală de 54670 m.p., înscris în
CF nr. 26364, nr. cadastral 26364, aparținând domeniului public al comunei
Șintereag.Proiect iniţiat de primar. Proiectul de hotărâre cuprinde 3 articole.
Doamna Irimieş Adriana – Gabriela – secretar al comunei Şintereag informează
consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de
hotărâre – respectiv votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în
funcție.
Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.
Doamna Suciu Viorica, preşedinte al comisiei pentru buget, finanţe, comerţ şi
servicii publice, administrarea domeniului public şi privat – raport favorabil - 5 voturi
,, pentru”
Domnul Magdea Mircea - Florin – președinte al comisiei pentru administraţie
publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor omului, sănătate,
învăţământ, cultură, sport, turism, agricultură şi silvicultură – raport favorabil - 4 voturi
,,pentru”.
Domnul Iliș Vasile - președinte al comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare
europeană şi relaţii externe – raport favorabil – 5 voturi ,,pentru”.
Domnul preşedinte de şedinţă de şedinţă Vlasin Dorel– Intervenţii vă rog ?
Domnul preşedinte de şedinţă de şedinţă Vlasin Dorel - Nu sunt.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” din
totalul de 12 consilieri locali prezenţi.
Nemaifiind alte probleme domnul preşedinte de şedinţă Vlasin Dorel declară
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Şintereag din data de
19.08.2015.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VLASIN DOREL
SECRETAR,
IRIMIEŞ ADRIANA - GABRIELA
I.A.G./6 pg./17 ex.
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