IUDETUL SATU MARE
CONSILruL TOCAL AL COMUNEI

DOBA

Nr. 3789 /

LL.O7 .2019

PRqCES

-

VER'BAL

incheiat cu ocazia gedintei extraordinare , convocata de indati a
Consiliului local al comunei Doba din data de 11 iulie 2OL9
Consiliului local al comunei Doba a fost convocat pentru gedinla

extraordinari , convocati de indati

la

11 iulie

2OI9

, de

citre

primarul comunei Doba, prin dispozilia nr. \20 din11,.0T .20L9 .

Invitalia consilierilor la gedinli s-a ficut conform convocatorului
nr. 3747 din L7.07 .20L9 , invitalia gi materialele inscrise pe
proiectul ordinei dezi au fost transmise dl.consilieri in data 1L.07 .201,9
. Publicitatea gedinlei gi aducerea la cunogtinli a ordinei de zi s-a
realizat prin afigarea anunlului la avizierul primiriei si pe pagina web
a primariei , prin proces verbal de afigare nr. 3742 / LL.o7 .zo/-g
La inceperea lucrdrilor gedinlei d.na secretar apus la dispozilia
consilierilor procesul verbal al gedinlei anterioare din data de27.06.2019 .
La efectuarea prezenlei consilierilor s-a constatat ci sunt
prezenti d.nii : Apan Lucian ,Bartha Iozsef , Cuth Radu, |urj Florina,
Lipugte Nicolae,Pagca Lucian ,Pop Vasile Adrian, Roman Alexandru, Sichet
Iuliu,vagtag Ioan ,vonet Nicolae, sunt prezenli un irumir de LL
consilieri din totalul de LL consilieri locali in functie , gedinfa este

legal constituitS.
Din

partea Primiriei comunei Doba participi dl. primar
Ghetina Mihai , d.na secretar Berinlan lrina
D.na secretar : "Avand in vedere ci mandatul de pregedinte de
gedinll al dl.Vonet Nicolae a expirat la sfarsitul lunii 27 iunie 2079, vI rog
.

sI faceti propuneri pentru alegerea pregedintelui de gedinfi pentru
conducererea lucririlor gedinlei de consiliu , pentru o perioadi de 3 luni

"

Dl. Vastag loan "Propun pe dl. Bartha Iozsef "
Supus la vot , se apropbi cu 1l- voturi "PENTRU ", alegerea dl.
Bartha Iozsef pregedinte de gedinfd pe o duratl de 3 luni,
Dl presedinte preia conducerea gedinlei consiliului local gi
supune la vot proiectul ordinei de zi propus de dl. primar :
1. Aprobarea procesului verbal de la gedinla anterioari, gedinla

'

ordinard din 27 .06.2079 .
2. Proiect de hotirAre privind alegerea pregedintelui de gedinli.
- iniliator proiect primar, inaintat spre avizare Comisiei pentru activitate

juridicl.

3. Proiect de hotirAre privind aprobarea indicatorilor tehnicopentru
economici
investilia " Relele de distribufie gaze naturale in localitSgile
Doba gi Paulian apartinitoare comunei Doba, judelul Satu Mare " -inifiator
proiect primar , inaintat spre avizare Comisiei pentru activitdfi economicofinanciare .
Dl.pregedipte : " Daci srint propuneri de modificare a proiectului
ordinei de zi, constdt ci nu sunt , supun la vot aprobarea proiectului
ordinei de zi : Cine este " pentru" se voteazl prin vot deschis cu ridicarea
mAinii : LL voturi "PENTRU " . Ordinea dezi seaproblcu L1
voturi <pentru >, din Ll consilieri prezenli , nu sunt voturi impotrivd
gi nici ab;ineri.
inainte de a trece la dezbaterea ordinei de zi dl. presedinte de
gedinti aduce la cungtinfa consilierilor locali : " Supun atenliei consilierilor
locali unele aspecte legate de conflictul de interese gi incompatibilitatile ce
privesc consilierii locali in procesul de deliberare , astfel : Nu poate lua parte
la deliberarea gi la adoptarea hotirArilor consilierul local care fie
personal fie prin sof, solie, afini sau rude pAni la gradul al patrulea
inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor
consiliului local ".
Se trece la dezbaterea ordinei de zi :
1. - Aprobarea procesului verbal de la gedinta anterioari,
gedinla ordinari din 27.O6.2OL9 .
Dl. pregedinte : "Procesul verbal de la gedinla din27.06.20L9 a fost
pus la dispozilia consilierilor locali, la inceperea lucrdrilor gedinlei de cltre
d.na secrtar. Supun la vot cine este "pentru " .
Se voteazi prin vot deschis, cu ridicarea mAinii , 11 voturi "pentru" .
2. . Proiect de hotirAre pentru alegerea pregedintelui de gedinll .iniliator proiect primar, inaintat spre avizare comisiei iuridice .
Se prezinti proiectul de hotirAre , referatul de aprobare ,

"0"."81;:il?iTiffi#'','1i":iff ixitii:*,I:#il1'.uaci,iva,e
juridica : proiectul de hotirAre are aviz favorabil , nr.7 / 1,L.07 .20L9.
D.na secretar : "Nu au fost inregistrate amendamente la proiectul de

hot5rAre.
Dl. pregedinte Proiectul de hotlrAre a fost aprobat la inceperea lucrdrilor
gedintei cu 11" pentru" , prin vot deschis exprimat prin ridicarea mAinii .
D.na secretar: " HotirArea a fost adoptati cu respectarea cvorumului de
voturi pentru adoptarea hotirArii este necesar majoritatea simpl5,
adici 6 voturi pentru s-a adoptat HOfAnAnne Nr.
/ZOfg. .
privind
3 . Proiect de hotlrAre
aprobarea indicatorilor
pentru
tehnico- economici
investilia "Refele de distribulie gaze naturale
in localitllile Doba gi Paulian aparlinltoare comunei Doba - iniliator
proiect primar , inaintat spre avizare comisiei economice.
Se prezintd proiectul de hotirAre, referatul de aprobare
, raportul compartimentului de specialitate

:

,

-

"

"

gZ

-

Dl.Pagca

Lucian - pregedintele comisiei pentru activitrli

economico-fianciare, administrarea domeniului public si privat al comunei
: proiectul de hotrrare are aviz favorabil , nr. L6
/ 11.07 . zo1,g.
D.na secretar : "Nu au fost inregistrate amendamente la proiectul de
hotdrAre.
Ql.pregedinte :'"Daci sunt intrebiri ?',
"
Dl.Roman : Fdcem tot ce depinde de noi si se realizeze acest proiect 'l
Dl. primar : " Si reugim si depunem actele solicitate la timp, gi comisia

si ne autorizeze , si semnlm

cu banca gi si agteptim sI se facitrageri de
sume din creditul aprobat .Primiriile ar trebui sd fie atractive pentru binci cd
sunt utor de executat ."
Dl.viceprimar : "CAnd am fost cu dl. primar la Arad laGazVest , ne-au zis
ci s-au oprit momentan cu investiliile dar suntem printre primii 2 cAnd reincep invetiliile , intre timp s-a schimbat conducerea societilii , ce a depins
de noi am fdcut,poate ar trebui sd ne interesdm daci noua conducer" n, u,

relua investifiile "

Dl. primar : "Ca si depunem acest prdiect pe Fondul de Dezvoltare , fostul

PNDL, este riscant, am depus acolo alte 2 proiecte gi avem numlrul de
inregistrare peste 2000 , pAnI se vor analiza aceste proiecte inseamni iar
timp . Cele doul proiecte pe care le-am depus sunt " Relele de canalizare
are nr. inregistrare 2008 gi "Modernizare strizi in comuna Doba " are nr.
1851" , daci dorim si avem relea de gaze naturale in comuni cAt mai
repede gi mai sigur dupi pirerea mea asta este singura solulie
Dl. pregedinte
Nu sunt alte disculii Dau cuvAntul d.nei secretar
pentru a preciza cvorumul necesar de vot pentru adoptarea hotirArii" .
D.na secretar precizeazi ci : " Hot5rArea se adopti cu votul
majoritilii simple , respectiv 6 "voturi,,
Dl. pregedinte : "Supun la vot proiectul de hotirare , cine este ,'

:

pentru "?

,

voteazd prin vot deschis, cu ridicarea mAinii , 11 voturi "pentru"
,0 "abgineri" gi 0"impotrivi".
Dl pregedinte : " HotirArea a fost ado
cu respectarea
cvorumului de voturi , S-? adoptat
Dl. pregedinte : "ordine a de zi fiind epuizatd , declar inchise lucrdrile
gedinfei consiliului local ".
Se

*d
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