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MINUTA SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 30.07.2021

Azi duta de 30.07.2021,a avut loc la sediul Primariei comunei Scbrisoara, sedinta ordinard public6 a
Consiliului Iocal al comunei Scdrisoara, convocatd prin Dispozitia primarului nr.61123.07.2021, afisata la
sediul si pe site-rjl primariei conform procesului verbal de afisare nr.35g5123.0j.2021 .Din totalul cle ll
consilieri invitati fa sedintS,participa 1 L

Participd de dlept dl.prirnar Costea Cristian Vasilb si d-na secretar general Tdrtirian Sofia. Sedinta
consiliului local este public{,publicitatea sedintei s-a facut prin anuntul rtr.3587123.01.2021,afisat la secliLrl
institutiei si pe sitb-ul wwwscarisoara.ro.

Doamna secr'etar general supune aprobarii consilierilor locali procesul verbal al sedintei anterioare
,consultd consilielii daca au obiectii la acesta. Se cQnstatd ca nu sunt obiectii ,se suplne la vot procesul
verbal care este aprobat cu 1 lvoturi pentru.vu r r vvLull Pwrrlru.

Doamna presedinte de Sedintb ,dd cuvantul domnului primar initiatorul proiectulr-ri ordinei de, zi,care

PROI
l.Proiect de hotapare- alegerea unui pregedinte de gedintl pentru o perioada de 3 lLrni.
2.Proiect de hotarare- privind aprobarea primiiii de noi membri in Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitard SALUBzuTATE APUSENI.
3.Raport - situafia asistenlilor personali si a indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav pe
sem.1.2021

4.IntrebiriiinterpelIrildiverse
Asa dupa cum reiese din piezentare, proiectele de hotbrAri au fost
Doamna presedihte de sedintd consultd consilierii locali dac6 sunt

au alte probl:me {e adaugat.
Toti consiilierii prezenti sunt de acord cu proiectul ordinei

exprimate deschis(prin ridic4re de mAini).
ce este aprobat in unanimitate de voturi

Doamna secreta4 general Tirtdrian Sofia-inforrn eaz6. obligatia domnilor consilieri conform
art.228 alin.2 din OUG nr.57i2019 privind Codul administrativ,asupra participdrii acestora la deliber.area si
adoptarea hotdrdrilor in situatiile in care intervine interesul personal.

In continuare dl.primar prezintd. proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi ,infonn eazd. cd, cele dogd
proiecte initiate bunt insotite de rapoartele de specialitate si de referatele cle aprobare,acte ce au fost
inaintate consilierilor locali concomitent cu materialele de sedintl spre analizb,iar avizele consultative ale
con,isiilor de specialitate au fost inaintate inaintea sedintei consiliului local.
In cadrul sedintei de azi au fast adoptate cu cvorlunul legal, urmatoarele hotarari ;1. HCIL NR.26/2021 - alegerea unui pregedinte de gedintd pentru o perioada de 3 lLrni

2. HC:L NR.2712021- privind aprobarea primirii de noi membri in Asociatia de Dezvolrare
Intercomunitard SALUBRITATE APUSENI

in conformitate cu dispoziliile art. 11 diri Legea nr. 5212003 privincl transparerrla decizionald in
administralia publicS, cu modificdrile qi completirile ulterioare, minuta se va afiqa la secliLrl Primdriei
comunei Scarisoara qi se va publica ?n site-ul propriu.

Presedinte de pedinta,

Consilier Rodica Costea

initiate de dl.primar.
de acord cu ordinea de zi sar,r dilca mai

Secretar general comuna,

Sofia Tirtirian


