ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA POŞAGA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat azi 30.01.2020 cu
ocazia şedinţei ordinare publice a
Consiliului Local al comunei Poşaga, judeţul Alba, convocată prin Dispoziţia Primarului
nr. din .
Dispoziţia Primarului a fost afişată la sediul Primăriei comunei Poşaga,
întocmindu-se de către secretar un proces-verbal de afişare.
Invitaţiile de şedinţă au fost transmise consilierilor ,aceştia semnând de primire în
convocator.
Proiectele de hotărâre au fost transmise comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local în vederea întocmirii rapoartelor de avizare.
La şedinţă participă 8 din cei 9 consilieri în funcție, absent fiind dl Sdeorna
Nicodim- Vasile.
La ședință au mai participat dl Ionel Bulgăr , primarul comunei Poșaga, dl Tutuian
Gheorghe, secretarul comunei și dna Bulgăr Florentina din partea Compartimentului
Contabilitate - Primăria Poșaga, dl Dora Dan- director scoala.
Procesul verbal de şedinţă din luna anterioară a fost pus la dispoziţia consilierilor
de către secretar. Faţă de cele consemnate nu sunt obiecţii din partea consilierilor.
În temeiul art.138 alin.(15) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
secretarul supune spre aprobarea Consiliului Local procesul-verbal de la şedinţa
anterioară, fiind aprobat în unanimitate de voturi .
În conformitate cu prevederile art.385 alin.(16) din Codul administrativ , procesul
verbal si documentele dezbătute la şedinţă au fost puse într-un dosar special care va fi
numerotat, sigilat şi semnat de către preşedintele de şedinţă şi secretarul general .
În temeiul art.123 alin.(1) din Codul administrativ, domnul secretar solicită
consilierilor locali alegerea unui președinte de ședință
În temeiul art.135 alin.(7) din Codul administrativ, domnul primar propune
aprobarea ordinii de zi,care este votată în unanimitate de voturi, adoptându-se Hotărârea
nr. 4 / 2020.
I. Proiecte de hotărâri privind :
1. Aprobă contul anual de execuție a bugetului local pt.anul 2019.
2. Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor.
3. Aprobarea Planului de acțiuni care se execută de beneficiarii legii 416/2001.
4 . Aprobarea retelei scolare 2020 - 2021 .
5. Aprobă numărul și cuantumul burselor școlare pt.anul 2019/2020.
6. Neasumarea responsabilitățiilor organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilorcadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente
Programului pentru școli al României , pentru perioada 2020/2023.
II. Rapoartele de evaluare a implementării legilor 544/2001 și 52/2003.
III. Raport petiții 2019.

Raportul primarului privind situația economico-sociala a comunei Posaga
pt.anul 2019.
V. Raport de activitate pentru anul 2019 a viceprimarului comunei Posaga.
VI. Diverse.
IV.

Preşedintele de şedinţă d-l Craiu Teodor, trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Aprobă contul anual de execuție a bugetului local pt.anul 2019.
Dupa prezentarea proiectului de cãtre dl. primar , i se dă cuvântul dnei contabile
pentru a prezenta raportul compartimentului de specialitate şi a detalia .
La discuţii se înscriu şi iau cuvântul :
Dl secretar , doreste să precizeze cvorumul necesar adoptării hotărârilor pentru
proiectele de pe ordinea de zi - majoritatea consilierilor în funcţie.
Preşedintele comisiei economice, dl Craiu Teodor, dă citire avizului comisiei –
care este favorabil.
Nemaifiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
în forma iniţiatã, care este votat în unanimitate de voturi de cei prezenţi , astfel adoptânduse Hotărârea nr. 5 / 2020.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre de la punctul 2 al ordinii de zi :
2. Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor.
Dupa prezentarea proiectului de cãtre dl. primar , i se dă cuvântul dlui secretar
general pentru a prezenta raportul de specialitate.
Preşedintele comisiei economice, dl Craiu Teodor, dă citire avizului comisiei –
care este favorabil.
Nefiind alte discuţii preşedintele de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre
care este votat în unanimitate de voturi , astfel adoptându-se Hotărârea nr. 6 / 2020.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Boboia Nicolae pentru a prezenta
proiectul de hotărâre de la punctul 3 al ordinii de zi :
3. Aprobarea Planului de acțiuni care se execută de beneficiarii legii 416/2001.
Dupa prezentarea proiectului de cãtre dl. primar , i se dă cuvântul dlui secretar
general pentru a prezenta raportul compartimentului .
Secretarul comisei de specialitate-comisia invatamant,munca si protectie sociala
dl Lungu Ioan , dă citire avizului comisiei – care este favorabil.
Nefiind alte discuţii preşedintele de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre
care este votat în unanimitate de voturi , astfel adoptându-se Hotărârea nr. 7 / 2020.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre de la punctul 4 al ordinii de zi :
4 . Aprobarea retelei scolare 2020 - 2021 .
Dupa prezentarea proiectului de cãtre dl. primar , i se dă cuvântul dlui secretar
general pentru a prezenta raportul compartimentului de specialitate .
Nefiind alte discuţii preşedintele de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre
care este votat în unanimitate , astfel adoptându-se Hotărârea nr. 8 / 2020.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre de la punctul 5 al ordinei de zi :
5. Aprobă numărul și cuantumul burselor școlare pt.anul 2019/2020.
Dupa prezentarea proiectului de cãtre dl. primar , i se dă cuvântul dlui secretar
general pentru a prezenta raportul compartimentului de specialitate .
Secretarul comisiei invatamant,munca si protectie sociala , dl Lungu Ioan și
preşedintele comisiei economice,dl Craiu Teodor, dau citire avizelor emise de cele doua
comisii – care sunt favorabile.

Nefiind alte discuţii preşedintele de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre
care este votat în unanimitate de voturi , astfel adoptându-se Hotărârea nr. 9 / 2020.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre de la punctul 6 al ordinei de zi :
6. Neasumarea responsabilitățiilor organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor / acordurilorcadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente
Programului pentru școli al României , pentru perioada 2020/2023.
Secretarul comisei de specialitate-comisia invatamant, munca si protectie sociala
dl Lungu Ioan , dă citire avizului comisiei – care este favorabil.
Nefiind alte discuţii preşedintele de şedintă supune la vot proiectul de hotărâre
care este votat în unanimitate de voturi , astfel adoptându-se Hotărârea nr. 10 / 2020.
Incontinuare se dă cuvantul secretarului general al comunei pentru a prezenta
următoarele două puncte : II. Rapoartele de evaluare a implementării legilor 544/2001 și
52/2003 respectiv III. Raport petiții 2019.
Se dă cuvântul dlui primar pt. prezenta - Raportul privind situația economicosociala a comunei Posaga pentru anul 2019.
Se dă cuvântul dlui viceprimar pt. a prezenta - Raport de activitate pt. anul 2019
Se trece la ultimul punct – Diverse.
La discuții se înscriu și iau cuvântul :
Dl Dora Dan, directorul școlii gimnaziale arată că este mulțumit de colaborarea cu
autoritățile locale, primar,consiliu local pentru înțelegerea și sprijinul acordat ori de câte
ori a fost nevoie pentru a putea sprijinii unitatea de învățământ .Și în anul 2020 ar fi
nevoie de sprijin financiar pentru achiziția unui sistem de alarmă sau camere de
supraveghere cât și două calculatoare pentru elevi. O altă problemă ar fi reparații urgente
la acoperișul clădirii școlii din satul Săgagea cât și împrejmuirea curții interioare. Și în
anul 2020/2021 școlala va funcționa in simultan la Poșaga de Jos unde avem cadre
didactice titulare. Tot o inițiativă ar fi după posibilități, asfaltarea curții interioare la
Poșaga de Jos.
Dl primar este de acord că școala nu trebuie neglijată și asigură de tot sprijinul
pentru că atât cât există școala există și localitatea și comunitatea există viitor dar când se
va ajunge să nu mai fie copii la școală viitorul va fi unul incert , va rămâne doar bogăția
naturală și turismul , activitate care este de viitor într-o zonă atât de frumoasă .
Dl Bețu Pavel arată că drumul de acces în satul Săgagea este deterioarat în zona
Geflea și trebuie intervenit .
Dl Craiu Teodor întreabă dacă este în grafic programul cu sistemele fotovoltaice și
dacă se face cadastrarea terenurilor .
Dl primar arată că în prima etapă comuna noastră nu a fost înscrisă deși am transmis
în fiacare an situația cu casele izolate lipsite de alimentare cu energie electrică .Am
întrebat la Consiliul județean și ni sa spus că în situația transmisă de la județ la minister
este înscrisă și comuna Poșaga cu 7 gospodării izolate.Cadastrarea terenurilor se va face
atunci când un specialist topograf va accepta sumele alocate.În fiecare an semnăm
contract cu Oficiul de Cadastru , în fiecare an avem alocată o sumă de aproximativ
150.000 lei de la bugetul statului, noi înscriem în SEAP aferta dar până acum nu au fost
doritori care să accepte aceste lucrări la sumele alocate.
Nemaifiind discuţii preşedintele de şedintă dl Craiu Teodor , declară închise
lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Preşedinte de şedintă,
Secretar general,
CRAIU TEODOR
TUTUIAN GHEORGHE

