
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA - NA.SA.VD 
CONSILIUL LOCAL LECHINTA 

PROCES-VERBAL 

incheiat azi 27 Mai 2022 ln §edinta extraordinara convocata de lndata on-line 
a Consiliului Local Lechinta, judetul Bistrita - Nasaud, 

La §edinta participa d-nul Florian Romeo-Daniel, primaru/ comunei Lechinta 
care a convocat aceasta §edinta §i este ini[iatoru/ acestui proiect de hotarare de pe 
ordinea de zi, secretaru/ general al comunei §i d-ul pre§edinte de §edinta, consi/ier 
local Vase Daniel-loan , ales prin H.C.L.Lechinta nr.27118.04.2022 ,urmand a se 
alege un nou pre§edinte pentru /unile iunie-august 2022. 

La §edinta participa 15 consilieri locali din cei 15 consi/ieri locali rn functie §i 
convocati on-line. Potrivit art.19 alin.(1) din Regulamentul de organizare §i 
functionare a consi/iu/ui local, un consilier poate fi 3 /uni consecutiv pre§edinte de 
§edinta , iar §edintele Consiliului local, conform art.29 alin.(2) lit.c) §i art.35 alin.(5) 
lit.c pot avea Joe §i ln format electronic. 

S-a rncarcat de catre secretarul general al comunei Lechinta, atat pe site-u/ 
primariei Lechinta,proiectul de hotarare pentru §edinta de azi, precum §i pe e-mail 
consilierilor locali care au comunicat adresele de e-mail, s-a /uat legatura cu fiecare 
consilier local rn parte pentru a ne asigura ca au primit on-line materiale/e, s-a lasat 
timp pentru consultare, dupa care s-a trecut la primirea avizelor consultative de la 
comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Lechinta,s-au sunat consilierii 
Jocali pentru vat, rn vederea adoptarii ordinei de zi,ordine cu care consi/ieri locali au 
fast de acord §i s-a adoptat cu 15 voturi ''pentru" on-line. 

D-nul pre§edinte al §edintei extraordinare convocata de lndata on-line, 
supune spre aprobarea Consiliului local Procesul - Verbal dactilografiat, al §edintei 
ordinare convocata rn data de 29 Aprilie 2022, care a fast afi§at la panoul de afi§aj 
al Primariei Lechinta §i pe site-u/ primariei, rn termenul de 3 zile de la data §edintei 
anterioare,sunandu-i pe fiecare consi/ier ln parte pentru a-§i exprima votul. 

in urma discutiilor telefonice aces/a este adoptat cu 15 voturi ,,pentru",, din 
totalul de 15 consilieri /ocali rn func[ie convocati on-line, dupa care se semneaza de 
pre§edintele §edintei de azi, di. consi/ier Vase Daniel-Joan, §i se contrasemneaza de 
secretarul general al comunei §i se sigileaza. 

D-nu/ pre§edinte de §edinta Vase Daniel-loan, da cuvantul d-lui primar 
Florian Romeo - Daniel, ini[iatorul proiectului de hotarare de la §edinta de azi care 
rntreaba daca to[i consilierii au luat la cuno§tinta de ordinea de zi a §edintei 
extraordinare, convocata de lndata on-line. 

f;edinta a fast convocata prin Dispozitia Primarului nr.174 din 27.05.2022 §i 
comunicata consilierilor /ocali on-line, lmpreuna cu materialele ce se supun 
dezbaterii; de asemenea aceasta s-a afi§at la panou/ de afi§aj §i pe site-u/ primariei 
(www.primarialechinta.ro). 

S-a supus la vat ordinea de zi 7n forma propusa, prin contactarea consilieri/or 
Jocali telefonic care §i-au exprimat fiecare modul de vat, aceasta adoptandu-se astfel 
cu un numar de 15 voturi ''pentru", on-line. Redam mai jos ordinea de zi: 

ORDINEA DE ZI: 

1.Aprobarea procesu/ui verbal al §edintei ordinare convocata rn data 
de 29.04.2022. 



2.Proiectul de hotarare nr. 45/27.05.2022 privind aprobarea proiectului 
,,Mobilitatea urbana verde in comuna Lechinta, jud. Bistrita-Nasaud", a 
cheltuielilor aferente acestuia, precum ~i implementarea proiectului prin Planul 
National de Redresare §i Rezilienta, in cadrul ape/urilor de proiecte PNRR/2022/C1 0, 
componenta 10- Fondul local, lnitiator:Primar-lng.Florian Romeo-Daniel 

Se infonneaza consilierii locali de catre secretarul general al comunei, ca potrivit 
art.139,alin.(3),lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codu/ administrativ proiectu/ de 
hotarare de pe ordinea de zi de la pct.2 se adopta cu majoritatea absoluta, proiectul 
de hotarare s-a adoptat ,,electronic". 

Se trece la dezbaterea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi, adica 
sunandu-i pe fiecare consifier fn parte pentru a-§i exprima votul pentru proiect , 
urrn/Jnd a ne transmite §i buletinele de vot on-line sau rn format de hartie . 

. S-a cerut antedor~ telefonic avizul consultativ al comisiilor de specialitate, 
aviz care a fast dat pe e-mail de catre fiecare pre§edinte de comisie . 

S-a resunat fiecare consilier local in parte pentru a-§i exprima votu/ pentru 
proiectul de hotarare, adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 41 din 27.05.2022 - cu 15 
voturi ,,pentru" on-line, urmand a transmite ulterior §i buletinele de vot . 

A vand in vedere ca nu au mai fast alte discuJii, §edinfa se incheie, drept 
pentrn care s-a incheiat prezentul proces verbal in 3 exemp/are, din care unul pentru 
lnstitutia Prefectului- judeful Bistrita - Nasaud, unul pentru dosarul de §edinJa §i unu/ 
se afi§eaza la panoul de afi§a} al Primariei Lechin[a. 

PRE$EDINTE DE SEDINT, 

vAsc DANIEL-JOAN 

r 




