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VERBAL

Incheiatastazi , 13. 07.2016 , cu ocaziasedintei ordinare a Consiliului
local al
comunei Andrid , cu urmatoarea ordine de zi:
1' Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de
organizaresi functionare a Consiliului
local al comunei Andrid
2' Proiect de hotarare privind actualizarca Devizului general
si al Indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,, Canalizare si statie
d-e spurare in localitatea Andrid comuna Andrid
,
,
judetul Satu Mare "
3' Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilit
ate ,Devizului general si a Indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare grupuri
,,
sanit# , bucatarie si terase
acoperite la Caminul cultural , localitatea Irina comuna Andrid judetul
,
Satu Mare .,
,
4' Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de calcul pretului
a
de referinta a masei lemnoase
pe picior ce se recolteaza dinfondul forestier ptopii"tut.
publica a comunei Andrid si a pretului de
valorificare prin canzare directa a masei lemnoasi
5' Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de identificare
a beneficiarilor stimulentului
educational , de solutionare a situatiilor identificate in limita procedural
u piir*uta de HG nr.
,
l-612016 pentru aprobarea Normelor medodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr.24gl20l5 .
6' Proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unor
fonduri pentru bisericile din comuna
7' Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe
trim. II - anul 2016
8' Prezentarea Raportului de audit al camerei de conturi
satu Mare si a Decizie i nr. 50120.06.2016
privind inlaturarea defi cientelor constatate
9. Diverse

locali din totalul de

Dl secretar constata prezenta. Sunt prezenti la sedinta un numar de
11 . Lipseste dl. consilier vezendan bheorghe .

l0

consilieri

. Jentru alegerea presedintelui de sedinta a fost facuta urmatoarea propunere :
dl' Varga Attila - il propune pe dl. Marta Viorel Vasile . Alte propuneri
nu mai sunt.
Se supune spre aprobare propunere afacuta.Dl. Marta Viorel
Vasile a fost ales
presedinte de sedintacu 9 voturi,'pentru"
-

D-l

presedinte de sedinta prezintaordinea de zi propusa pentru
aft dezbatuta .
se supune spre aprobare ordinea de zi . A fost apiouata de catre d-nii
consilieri
cu l0 voturi "pentru,' , faramodificari sau completari .
Procesul verbal de la sedinta anterioara a fost aprobat de catre
d-nii consilieri ,
fara modificari sau completari
se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi : proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului local al comunei Andrid .
Se prezinta proiectul de hotarare ,anexa si referatul de aprobare al primarului
comunei Andrid cu privire la acest proiect . Se prezinta de
asemenea Raportul compartimentului de
resort si cel al comisiei de specialitate.
Pe marginea acestui proiect de hotarare nu au fost purtate
discutii .
de catre d-nii

cons''*,3i

1'dTidii:;H:f,11'ffi:;1j:lfffltr"trilHii1il'll,;Este

aprobat

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local
al comunei Andrid .,,
trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi : proiect de hotarare privind
actualizatea Devizului general si al Indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectiwl de investitii
"canalizate si statie de epurare in localitatea Andrid, comuna
Andiid, judetul Satu Mare ,,
. Se prezinta proiectul de hotarare , anexa si referatul de aprobare al primarului
comunei Andrid cu privire la acest proiect . Se prezinta de
asemenea Raportul compartimentului de
resort si cel al comisiei de specialitate.

Pe marginea acestui proiect de hotarare au fost purtate urmatoarele discutii :
-dl. Muresan Radu-intreaba care sunt cheltuielile ce nu sunt cuprinse in proiect si care vor fi suportate

din bugetul local
- cum vortfi executate lucrarile de canalizare - odata in toata localitatea sau pe
portlunl
-dl. Ieremia Ioan - solicita sa se faca unele precizari cu privire la modul de functionare a sistemului de
canalizare ce se va executa

.

Alte discutii nu mai sunt . Se supune spre aprobare proiectul de hotarare mai
d-nii consilieri cu 10 voturi "pentru" . Se adopta astfel
o'Hotaratea privind
acttralizarea Devizului general si al Indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii "Canalizare si statie de epurare in localitatea Andrid , comuna Andrid , judetul
Satu Mare o'
Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
aprobarea Studiului de fezabilitate ,Devizului general si a Indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,, Amenajare grupuri sanitare , bucatarie si terase acoperite la Caminul cultural ,
localitatea Irina , comuna Andrid , judetul Satu Mare "
Se prezintaproiectul de hotarare, anexa si referatul de aprobare al
Primarului comunei Andrid cu privire la acest proiect . Se prezinta de asemenea Raportul
compartimentului de resort si cel al comisiei de specialitate.
Pe marginea acestui proiect de hotarare nu au fost purtate discutii .
Se supune spre aprobare proiectul de hotarare mai sus prezentat. Este aprobat
de catre d-nii consilieri cu 10 voturi o'pentru". Se adopta astfel "Hotararcaprivind aprobarea
Studiului de fezabilitate ,Devizului general si a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,, Amenajare grupuri sanitare , bucatarie si terase acoperite la Caminul cultural , localitatea
Irina , comuna Andrid , judetul Satu Mare ".
, Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi : Proiect de hotarare privind
aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior ce se recolteaza din
fondul forestier proprietate publica a comunei Andrid si a pretului de valorificare prin vanzare directa a
sus prezentat . Este aprobat de catre

masei lemnoase.

Se prezinta proiectul de hotarare , anexa si referatul de aprobare al
Primarului comunei Andrid cu privire la acest proiect . Se prezinta de asemenea Raportul
compartimentului de resort si cel al comisiei de specialitate.
Pe marginea acestui proiect de hotarare nu au fost purtate discutii .
Se supune spre aprobare proiectul de hotarare mai sus prezentat. Este aprobat
de catre d-nii consilieri cu 10 voturi "pentru" . Se adopta astfel "Hotarareaprivind aprobarea
metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior ce se recolteaza dinfondul
forestier proprietate publica a comunei Andrid si a pretului de valorificare prin vanzate directa a masei
lemnoase."
Se trece lapunctul nr. 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare aprobarea
Procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational , de solutionare a situatiilor
identificate , in limita procedurala prevazuta de HG nr. 1612016 pentru aprobarea Normelor
medodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.24812015 .
Se prezintaproiectul de hotarare,anexa si referatul de aprobare al
Primarului comunei Andrid cu privire la acest proiect . Se prezinta de asemenea Raportul
compartimentului de resort si cel al comisiei de specialitate.
Pe marginea acestui proiect de hotarare nu au fost purtate discutii .
Se supune spre aprobare proiectul de hotarare mai sus prezentat. Este aprobat
de catre d-nii consilieri cu 10 voturi "pentru" . Se adopta astfel "Hotararea privind aprobarea
Procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational , de solutionare a situatiilor

identificate , in limita procedurala prevazuta de HG nr. l6l20l6pentru
aprobarea Normelor
medodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.24gl20l5 .,,
arocar6a din bugetu,
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Proiect de hotarare privind

Se ptezintaproiectul de hotarare si referatul de aprobare al primarului
comunei Andrid
qtiuT" la acest proiect . Se prezinta de asemenea Raportul compartimentului de
resort si cel al comisiei de specialitate.

l

.

Pe marginea acestui proiect de hotarare nu au fost purtate

discutii

.

de carre d-nii cons',",,,,1i3'o"Hi,.,'fT"T,il9,":"r:To.,1#*:*i11ff#ffi:,tr;l::",t'J:,T'"*'
bugetul local a unor fonduri pentru bisericile din comuna .,,
Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de
aprobarea executiei bugetare pe trim. II _ anul 2016.

zi : Proiect

privind

de hotarare

primarurui comunei *0,,!'",1i",',"lJ3iJ::'.',1"i,1:*?tM'i;3,',ii;:;:f#T:iili:".T"
compartimentului de resort si cel al comisiei di specialitate.
Pe marginea acestui proiect de hotarare nu au fost purtate

t

discutii

.
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aprobat de catre
executiei bugetare pe trim. II

conturi Satu Mare ,,

-

anul 2016.,'
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" de audit mai
Primar prezinta Raportul
sus aratat,d-nilor consilieri ,pentru luare la cunostinta
Se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi: Diverse
careicaresoricitaincrririeleeat#.lffifi

il,T;::'ff 'ff :Tlf ffi :'"jffi.t;ifr
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si comercializaljri de lemn de foc .
Dl. Primar solicita acordul d-nilor consilieri in vederea initierii procedurii
de
inchiriere pentru suprafata solicitata . (10 voturi o,pentru,,)
Dl' consilier Muresan Radu intreaba care este situatia cu privire labaza
sportiva din loc. Andrid si intreaba de ce nu se confecti oneazamese
pentru piata din Andrid asa cum a
fost discutat in sedintele anterioare .
Dl. Tiriac Cristian intreaba de ce nu se continua lucrarile la strandul termal
din localitatea Dindesti si propune sa se gaseasca si alte solutii
de punere in valoare a apei termale .
Nemaifiind alte probleme pe ordine a de zi sedinta se incheii .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal .

Presedinte de sedinta

Marta ViorelrVasile
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iAndrid

