PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: anul 2021, luna septembrie, ziua 08 cu ocazia sedintei de indata a
Consiliului local al comunei Rona de Sus, judetul Maramures, convocata in baza art.133 alin.2 si a
art.134 alin.4 din Cod Administrativ.
La apelul nominal facut de secretara comunei, la sedinta ordinara participa 10 consilieri din
totalul de 12 consilieri. Absenti consilierii: Celeniuc Hafia – Cristina si Husarciuc Iacob.
Sedinta este legal constituita si deschisa, inregistrata si transmisa live pe facebook
La sedinta Consiliului local, participa de drept: Semeniuc Alexa- primar al comunei, Bota
Florica - secretar al comunei;
Presedinte de sedinta: dl consilier COPOSCIUC MIHAI
Presedintele de sedinta, prezinta urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.43/2021 privind aprobarea
proiectului de investitii ” Modernizare retea stradala in comuna Rona de Sus”
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate 10 voturi
,,pentru,, Domnul consilier Coposciuc Ilie a votat favorabil atat pentru ordinea de zi cat si pentru
proiectul aflat in dezbatere pe ordinea de zi.
Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi,
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare a primarului la proiectul de hotarare,
raportul compartimentului de specialitate a primarului ( intocmit de pers responsabila cu achizitii
publice), avizul secretarului comunei, avizul favorabil al comisiei de specialitate - juridica.
Modificarea HCL nr.43/2021 consta in faptul ca in preambulul hotararii este trecut gresit
numele firmei si adresa firmei prestatoare“NOVITEC CAD CONSULT, cu sediul in localitatea Baia Mare
, str Aleea Expozitiei, nr.1, in loc de SC ADM PROJECT CAD SRL, CUI 40430252, ORC J24/117/2019, cu
sediul in localitatea Ciocotis, nr. 288, comuna Cernesti, judetul Maramures, asa cum rezulta din Contractul de
servicii nr. 2873/20.05.2021, prin urmare este necesar corectarea erorii din HCL nr.43/2021
Nefiind discutii, inainte de votarea proiectului de hotarare in plen, presedintele comisiei de specialitate
supune la vot proiectul de hotarare in cadrul comisiei de specialitate, iar in urma votului exprimat, proiectul
este avizat favorabil. Apoi presedintele de sedinta supune la vot Proiectul de hotarare propus pe ordinea de zi:

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.43/2021 privind aprobarea proiectului de investitii ”
Modernizare retea stradala in comuna Rona de Sus”, in urma votului exprimat, proiectul este aprobat
cu 10 voturi “pentru”
In continuare, in cadrul sedintei de indata, mai au loc si alte discutii, si anume:
- dl primar aduce la cunostinta consilierilor locali faptul ca autocolantele cu denumirea
localitatilor Rona de Sus si Costiui ( intrare si iesire), costa in jur de 1200 lei+ TVA, total 1428 lei/
bucata si este nevoie de 3 autocolante
-d-na consilier Kopostiuc arata ca s-au facut reparatiile curente la piata
-d-na consilier Luscan arata ca a depus o cerere in numele locuitorilor strazii Osoi, care au nevoie de
sprijinul primariei locale, la reparatii drum ( nr de imobil: 718,719,716, 715, etc). Dl primar arata ca nu sunt
fonduri, dar va merge la fata locului.
- dl viceprimar arata ca s- a deplasat la apartamentele din cadrul blocului din centrul comunei si a
intocmit note de constatare la fiecare apartament, urmand a se stabili in cadrul sedintei cons local, daca
chiriasii vot fi compensati sau nu, cu plata chiriei, pentru lucrarile efectuate, care cad in sarcina locatorului
- d-na Kopostiuc aduce din nou in discutie si necesitatea instalarii unei toalete publice in zona pietei

Nefiind alte propuneri pe ordinea de zi, presedintele de sedinta, declara sedint ade indata din
data de 8 septembrie 2021, inchisa
Presedinte de sedinta,
Coposciuc Mihai

Secretar al comunei
Florica Bota

