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JUDETUL ARAD
COMUNA HALMAGIU
CONSILIUL LOCAL

HOTARA

R E A Nr. 15/21.04.2021

privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local Hălmagiu din
26.02.2021

Consiliul local al comunei Hălmagiu.
Având în vedere
prevederile art.138, alin.(lS) din
Administrativ.
:

—

OUG

57/2019

privind

Codul

In temeiul art. 196 alin. (1), lit. a.) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE:
Art.unic .
- Se aprobă procesul verbal al şedinţei Consiliului local Hălmagiu din
26.02.2021 cu 10 voturi „pentru… fără contestatii la continut.

Preşedi t de
Mircea- r n

intă,

ANA

'

"

A

'

\"
“

“

\

Contrasemnează,
Secretar general,

Gab'

:

OMAN

ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA HALMAGIU
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
incheiat azi 26 Februarie 2021, orele 12:00 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Hălmagiu,
convocată prin Dispoziţia primatului nr.37/19.02.2021, conform art. 133, alin.(1) si art. 134, alin.(l), lit. a) din
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
Consilierilor locali li s-au trimis invitaţiile de şedinţă însoţite de materialele şedinţei în data de 19.02.2021
prin delegat iar tabelul de primire al invitaţiilor a fost semnat de fiecare consilier local în parte la primirea
plicului cu materiale.
Dispoziţia a fost adusă la cunoştiinţă cetăţenilor comunei Hălmagiu prin afişare la sediul primăriei şi pe
site-ul primăriei www.primariahalmagiuro .
La şedinţă au fost prezenţi 9 consilieri locali în funcţie.
Absenţi: Oncu Ioan Flavius, Sida Dorel.
Au mai participat de drept: d-l primar Dărău Gheorghe si (1-1 secretar general Roman Gabriel pentru
întocmirea procesului verbal al şedinţei, invitat dl avocat Gazdovici Adalbert-Gabriel.
Dl secretar invita pe dl Rada Nicolae-Voicu, preşedintele de şedinta să preia conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă Rada Nicolae-Voicu preia conducerea şedintei şi dă cuvântul dlui av
Gazdovici pentru a prezenta raportul de activitate solicitat de catre consilierii locali în şedinţa anterioară. Dl
Gazdovici prezintă raportul de activitate privind consultanţă juridică şi reprezentarea comunei Hălmagiu în
diferite dosare civile, întocmirea de diferite documente solicitate, etc pe parcursul anului şi explică fiecare dosar
în parte. Dnii consilieri locali pun întrebări referitoare la speţele şi aspectele prezentate la care dl avocat
răspunde punctual. La finalul prezentării dl avocat Gazdovici părăseşte sala de şedinţă.
Domnul preşedinte de şedinţă Rada Nicolae-Voicu dă citire ordinii de zi.
Dl preşedinte de şedinţă Rada Nicolae-Voicu supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu un nr. de 9
„voturi „pentru„ doi consilieri locali absenti, adoptându-se HCL 8/2021.
Se trece la citirea procesului verbal al sedintei din 29.01.2020, se supune la vot si se aprobă cu un nr. de 8
voturi „pentru., si o abtinere- dl Toca Adrian, doi consilieri locali absenti, adoptându-se HCL 9/2021, fără
contestaţii la conţinut.
Se trece la pr.] de pe ordinea de zi aprobată.
Dl presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru a da citire proiectului de hotarare.
Dl primar dă citire proiectului de hotarâre si explica adresa CJ Arad cu privire la organizarea licitaţiilor în
cadrul programului UE - Programul pentru şcoli la nivelul UAT Halmagiu.
Se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiata şi se aproba cu un numar de 9 voturi „pentru., doi
consilieri locali absenţi , adoptându-se HCL 10/2021.
Se trece la pr. nr. 2 de pe ordinea de zi — proiectul de hotarâre nr. 2.
Dl presedinte de sedinta da cuvantul d—lui primar pentru a da citire proiectului de hotarare.
Dl primar dă citire proiectului de hotarâre si explica solicitarea din adresa ADISIGD Arad.
Nefiind discutii cu privire la proiect se supune la vot proiectul de hotarare si se agroba cu un numar de 9
voturi „pentru,. doi consilieri locali absenti , adoptându-se HCL 11/2021.
Se trece la pr. nr. 3 de pe ordinea de zi — proiectul de hotarâre nr. 3.
Dl presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru a da citire proiectului de hotarare.
Dl primar dă citire proiectului de hotarâre si explica adresa primită de la CJArad - Direcţia Arhitect Şef.
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Nefiind discutii cu privire la proiect se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de
voturi „pentru.. doi consilieri locali absenţiLadoptându-se HCL 12/2021.
Se trece la pct.4 de pe ordinea de zi a sedintei.
Dl secretar general prezinta situaţia unui teren în proprietatea comunei Hălmagiu — păşune şi contractul dc
arendare a păşunii între Composesoratul Leştioara şi Comuna Hălmagiu urmarea a expirării contractului vech
de arendare. Se poartă discuţii cu privire la acest teren cu păşune. În principiu toţi consilierii locali prezenţi sun
d<
de acord cu darea acestui teren cu păşune în arendă Composesoratului Leştioara dar se va iniţia un proiect
hotarâre în acest sens care se va dezbate în următoarea şedinţă de consiliu local..
„

Intră în sală dl Colf loan pentru a prezenta situaţia voluntarilor SVSU solicitată de consilierii locali în
şedinţa anterioară. Dl Colf Ioan explică situaţia voluntarilor SVSU foşti şi actuali în urma expirării contractelor
de voluntariat şi faptul că sunt invitaţi şi cei cărora le-au expirat contractele să depună documente pentru
încheierea de noi contracte.
Dl Roman Daniel propune ca la următoarea şedinţă să se discute despre scutirile pompierilor voluntari. Dl
Colf Ioan spune că scutirile pompierilor voluntari au fost stabilite prin hotărâre de consiliu şi se poate iniţia un
proiect de hotărâre în acest sens pentru a fi dezbătut în următoarea şedinţă.
Dl Oana Mircea solicită întocmire unei liste cu pompierii voluntari care au participat la evenimente în
ultimii patru ani.
Nemaifiind alte discuţii în cadrul şedinţei de Consiliu Local d-nul preşedinte de şedinţă Rada Nicolae-Voicu
declară inchisă şedinţa ordinara a CL Halmagiu din 26.02.2021.

Preşedinte de şedinţă,

Nicolae-Voicu RADA
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Contrasemnează,
Secretar general ,
Gabriel ROM

