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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL LECHINTA 

~edintei ordinare convocata in data de 14.06.2022 a 
CONSILIULUI LOCAL LECHINTA 

La ~edinta de astazi sunt prezenti 15 consilieri locali, din cei 15 consilieri care compun 
Consiliul Local al Comunei Lechinta . Sunt fntrunite astfel prevederile art.137 alin.(1) din Ordonanta de 
Urgenta nr. 57/2019, prezenta majoritatii consilierilor locali in functie, sedinta fiind legal constituita. 

$edinta aordinara a fost convocata de domnul primar Florian Romeo-Daniel prin Dispozitia 
nr.178 din 09.06.2022, conform art. 133 alin.(1) coroborat cu art. 134 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Locul de desfa~urare: sala de ~edinte a Consiliului Local Lechinta din incinta Primariei 
Comunei Lechinta,nr.506, tn data de 14.06.2022,ora 14,00. 

Domnul primar initiatorul proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi fiind prezent va conduce 
lucrarile ~edintei de azi. 

Se solicita aprobarea ordinei de zi de catre consilierii locali,dar nu inainte de a solicita 
suplimentarea ordinei de zi cu inca un proiect de hotarare ,. 

Ordinea de zi fiind urmatoarea: 
1. Aprobarea Procesului-verbal al ~edlntel ordinare din data de 31.05.2022. 
2.Proiect de hotarare nr.47/03.06.2022, privind aprobarea solicitarii prelungirii a Scrisorii de 

Garantie bancara nr.lG173300989/04.10.2017 tn valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare 
a Creditului Rural-lFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 
7.2, initial de primarul comunei Lechinta 

3. Proiect de hotarare nr.48/03.06.2022, privind alegerea pre~edintelui de ~edinta pentru lunile 
lulie-Septembrie 2022,initiat de primarul comunei Lechinta 

4.Proiect de hotarare nr.49/10.06.2022, privind aprobarea pretului de pornire pentru 
vanzarea la licitatie a masei lemnose fasonate din partida 2200123800980/64 

5. Discutare cereri. 
6. Diverse. 
A.Ordinea de zi in forma propusa s-a aprobat in unanimitate cu 15 voturi pentru. 
B. Aprobarea procesului verbal din §edinta anterioara din 31 .05.2022. 
Procesul verbal din ~edinta anterioara s-a aprobat Yn unanimitate cu 15 voturi pentru. 
C. Modificari intervenlte la prolectele de hotarAre 
Nu au intervenit modificari asupra proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi • proiectele au 

fost dezMtute Tn ~edinta de consiliu local. 
S-a trecut la analizarea fiecarui proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi, fiind aprobate i n 

unanimitate, cu 15 voturi "pentru", ~i adoptandu-se astfel hotarMle cu nr.45-47 din data de 
14.06.2022. 

Pre~edinte de ~edinta, 
v'Asc DANIEL-IOAN 

Secretar general U.A.T., 
HANE~ RODICA 




