
ROMANIA 
JUDETUL BTSTRTT A - NA.SAUD 
CONSILIUL LOCAL LECHINTA 

PROCES-VERBAL 

incheiat azi 20.06.2022, orele 14,00, cu ocazia fntrunirii in ~edinta extraordinara a Consiliului Local 
Lechinta, judetul Bistrita - Nasaud. 

La ~edinta participa domnul primar,secretarul general al comunei ~i 12 consilieri locali din cei 15 ln functie 
§i convocati ,lipsand delegatul satesc al localitatii Saniacob di.Hane~ Florin ~i 3 consilieri locali (Laar 
Paul,Campeanu Constantin ~i Dohotar Anamaria). 

Sunt intrunite astfel prevederile art. 137 alin (1) din Ordonanta de Urgen\a nr.57/2019, prezenta 
majoritatii consilierilor locali Tn functie, sedinta fiind legal constituita. 

~edinta extraordinara a fost convocata de domnul primar Florian Romeo-Daniel prin Dispozitia nr.179 din 
16.06.2022, conform art. 133 alin.(2) coroborat cu art. 134 alin.(1) lit.a) ~i alin.4) art. 135, art.155 alin.1 lilb) din 
Ordonan\a de Urgen\a nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Domnul pre~edinte de ~edinta Vase Daniel loan ,ales prin H.C.L.Lechinta nr.27/18.04.2022 pentru lunile 
aprilie-iunie 2022,este prezent ~i va conduce lucrarile §edintei de azi. Domnul pre~edinte de ~edinta da cuvantul 
domnului primar ,initiatorul proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi, fiind prezent va conduce lucrarile ~edintei 
de azi. 

A.Se solicita aprobarea ordinei de zi de catre consilierii locali . 
Ordinea de zi este urmatoarea: 

1.Aprobarea procesului verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Lechinta 
din data de 14.06.2022. 

2. Proiect de hotarare nr.50/16.06.2022 privind aprobarea modificarii Organigramei ~i a Statului de functii al 
aparatului de specialilate al primarului comunei Lcchinta. lnitialor:Primar-lng.Florian Romeo-Daniel 

3. Discutare cereri. 
4. Diverse. 

Ordlnea de zi in forma propusa s-a aprobat, in unanlmitate cu 12 voturi "pentru". 
B. Aprobarea procesului -verbal din ~edlnta anterioara din 14.06.2022. 

Procesul- verbal din ~edinta anterioara s-a aprobat, Tn unanimitate cu 12 voturi din cei 12 consilieri locali 

prezenti. 
C. Modifid\rl intervenlte la prolectele de hotararil-nu a fost cazul 

S-a trecut la analizarea proiectelor de hotarare: 
2. Proiect de hotarare nr.50/16.06.2022 privind aprobarea modificarii Organigramei ~i a Slatului de functii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta. lnitiator:Primar-lng.Florian Romeo-Daniel 

DI primar le aduce la cuno~tinta consilierilor local! faptul ca Ministerul Sanatatii ne-a aprobat un post de 
medic specialist medicina genera la ~i un post de asistent medical pentru Liceul Tehnologic Lechinta,intrucat ne 
Tncadram i n legislatia in vigoare,avand numarul necesar de elevi,posturi comunicate prin adresa 
nr.7837/196.06.2022 a D.S.P Bistrita. 

S-a convocat aceasta ~edinta extraordinara de modificare Organigrama ~i Stat de functii ,Tntruc~t se are 
fn vedere blocarea posturilor in administratie cu data de 01 .07.2022 §i nu se mai pot scoate posturiie la concurs 
,daca nu sunt intreprinse demersurile necesare inainte de blocarea lor . 

Se supune la vot proiectul de hotar~re de la pct.2 al ordinei de zi, adoptandu-se Hotararea cu 
nr.48/20.06.2022,,Hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei §i a Statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Lechinta,cu 12 voturi "pentru", din tolalul de 12 consilieri locali in functie ~i 
prezenti. 

Se lrece la pct.3 de pe ordinea de zi :Discutare cereri. 
Au fost discutate cereri pentru lemne de foe ,care s-au aprobat. 
S-a trecut la punctul 6 de pe ordinea de zi:Diverse 
DI primar le spune consilierilor locali ca se pot face contractele cu Del Gaz Grid,pentru localitatea 

Chirale~.adica proiectele ~i instalatiile interioare pentru gaz. 
Nemaifiind alte probleme de discutat s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare din care unui 

pentru lnstitu\ia Prefectului - judetul Bislrita-Nasaud, u ~nt(.t.l.._ dosarul de ~edinta §i unul care se afi~eaza la 
panoul de afi9aj al Primariei Lechinta §i de asemene ~lte-ul ace~ ia, www.primarialechinta.ro 

Pre~edinte de §edinta, 
Vase Daniel-loan 
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Secretar general U.A.T., 
Hane~ R_pdica 




