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MINUTA SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE L5.L2.202A

Azi diata de 15.12.2020,a avut loc la sediul Primarieicomuneiscarisoara, sedinta ordinara publica a

Consiliului local alcomuneiScarisoara, convocata prin Dispozitia primaruluinr. 182/09.!",Z.ZOZO,afisata la

sediul si pe site-ul primariei conform procesului verbal de afisare nr.5607/09.1"2.2020.
Din totalulde ll consilieri invitati la sedinta,participa 1_1.

Participa de drept dl.primar Costea Cristian Vasile, d-na secretargeneral Tartarian Sofia.
Sedinta consiliului localeste publica,publicitatea sedinteis-a facut prin anuntul nr.56Ot\//09.1,Z.2020,afisat

la sediul irrstitutiei si pe site-ul wwwscarisoara.io.
Doamna secretar generalsupune aprobarii consilierilor locali procesulverbal alsedintei

anterioare,consulta consilierii daca au obiectii la acesta. Se constata ca nu sunt obiectii ,se supune la vot
procesul verbal care este aprobat cu 11 voturi pentru.

Domnul presedinte de sedinta,da cuvantul domnului primar initiatorul proiectuluiordineide zi,care
prezinta spre aprobare urmatorul;
PROIECT AL ORDINEI DE ZI;
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
2.Proiect de hotirAre- Desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local al comunei Scirisoara, judetul Alba,
pentru a face parte din comisia de evaluare a performanlelor profesffonale individuale ale secretarului
general al comunei

Cele doua proiecte de hota16ri au fost initiate de dl.primar
Ordinea de zieste supusa la vot asa cum a fbst propusd de dl.primar sieste aprobatii in unanimitate de

voturi exprimate deschis.(prin ridicare de m6ini).

Doamna secretar generalTartarian Sofia-infQrmeaza obligatia domnilor consilieri conf,crm
art.228 alin.1-5 din OUG nr.57l2O1-9 privind Coduladministrativ,asupra participariiacestora la deliberarea si

adoptarea hotararilor in situatiile in care inter1iine interesul patrimonial in problema supusd dezbaterii.
In continuare dl.primar prezinta proiectele de hotarare inscrise pe orrJinea de zi ,infornleaza ca ambele

sunt insotite de rapoartele de specialitate side referatele de aprobare,acte ce au fost inerintate consilierilor
locali concomitent cu materialele de sedinta spre analizS,iar avizele consultative ale comisiilor de specialitate
au fost transmise inaintea sedintei consiliului local.

In cadrulsedinteide aziau fost adoptate cu cvcDrumul legal, urmatoarele hotarari;
1.HCL NR.40/2020- privind rectificarea bugetqrlui local pe anul 2020.
2.HCL NR.41/2020- Desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local al comunei ScSrisoara, judetul Alba,
pentru a face parte din comisia de evaluare a performanlelor profesionale individuale ale segetarului
general al comunei.

in conformitate cu dispoziliile art. 11cdin Legea nr.52l2OO3 privind transparenla decizionala in
administrarfia publicd, cu modificdrile gicompleitdrile ulterioare, minuta se va afisa la sedir"rl Primdrieicomunei
Scarisoara gise va publica in site-ul propriu.

Presedinte de sedinta, S,bcretar general comuna,

Consilier Ridac Dorel Sofia Tartarian


