
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA- NA.SA.DD 
CONSILIUL LOCAL LECHINT A 

PROCES-VERBAL 

Jncheiat azi 14.06.2022, orele 14,00, cu ocazia lntrunirii 1n §edin\a ordinara a Consiliului Local Lechin\a, 
jude\ul Bistri\a - Nasaud. 

La §edin\a participa domnul primar,secretarul general al comunei,delegatul satesc al localita\ii Saniacob 
di.Hane§ Florin §i 15 consilieri locali din cei 15 In func\ie §i convoca\i. 

Sunt 1ntrunite astfel prevederile art. 137 alin (1) din Ordonan\a de Urgen\a nr.57/2019, prezen\a 
majorita\ii consilierilor locali 1n func\ie, sedin\a fiind legal constituita. 

9edinta ordinara a fost convocata de domnul primar Florian Romeo-Daniel prin Dispozi\ia nr.178 din 
09.06.2022, conform art. 133 alin.(2) coroborat cu art. 134 alin.(1) lit.a) ~i alin.4) art. 135, art.155 alin.1 lit.b) din 
Ordonan\a de Urgen\a nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Domnul pre§edinte de §edin\a Vase Daniel loan ,ales prin H.C.L.Lechin\a nr.27/18.04.2022 pentru lunile 
aprilie-iunie 2022,este prezent §i va conduce lucrarile §edin\ei de azi. Domnul pre§edinte de §edin\a da cuvantul 
domnului primar ,ini\iatorul proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi, fiind prezent va conduce lucrarile §edin\ei 
de azi. 

A Se solicita aprobarea ordinei de zi de catre consilierii locali,dar nu lnainte de a solicita suplimentarea 
cu Inca un proiect de hotarare §i anume: Proiect de hotarare nr.49/10.06.2022 privind aprobarea pre\ului de 
pornire pentru vanzarea la licita\ie a masei lemnose fasonate din partida 2200123800980/64 

Ordinea de zi este urmatoarea: 
1.Aprobarea procesului verbal al §edin\ei ordinare a Consiliului Local al comunei Lechin\a 

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 In valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural 
IFN S.A. pentru finan\area obiectivelor de investi\ii derulate prin FEADR masura7.2,lni\iator:Primar-lng.Florian 
Romeo-Daniel 

3. Proiect de hotarare nr.48/03.06.2022, privind alegerea pre§edintelui de §edin\a pentru lunile 
lulie-Septembrie 2022. lni\iator:Primar-lng.Florian Romeo-Daniel 

4. Proiect de hotarare nr.49 /10.06.2022 privind aprobarea pre\ului de pornire pentru 
vanzarea la licita\ie a masei lemnose fasonate din partida 2200123800980/64 lni\iator:Primar-lng.Florian Romeo-

5. Discutare cereri 
6. Diverse 
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 §edin\a anterioara s-a aprobat, 1n unanimitate cu 15 voturi din cei 15 consilieri 

prezen\i. 
c. Modificari intervenite la proiectele de hotararii-nu a fost cazul 

S-a trecut la analizarea proiectelor de hotararii: 
2. Proiect de hotarare nr. 47/03.06.2022, privind aprobarea solicitarii prelungirii a Scrisorii de Garan\ie 

bancara nr.lG173300989/04.10.20171n valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural 
IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investi\ii derulate prin FEADR masura7.2. 

DI primar le aduce la cuno§lin\a consilierilor locali ca a fost necesara ini\ierea acestui proiect de hotarare 
avand In vedere faptul ca avem In derulare obiectivul de investi\ii,,Construire Gradinite cu program normal In 
localita\ile Verme§ §i Sangeorzu-Nou",iar ori de cMe ori se prelunge§te contractul de finan\are se prelunge§te §i 
scrisoarea de garan\ie bancara. 

Se supune la vot proiectul de hotarare de la pct.2 al ordinei de zi, adoptandu-se Hotararea cu 
nr.45/14.06.2022,,Hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii a Scrisorii de Garan\ie bancara 
nr.lG173300989/04.10.2017 In valoare de 907.681,98 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural 
IFN S.A. pentru finan\area obiectivelor de investi\ii derulate prin FEADR masura7.2", cu 15 voturi "pen/rt.I', din 
totalul de 15 consilieri locali In func\ie §i prezen\i. 

Se trece la pct.3 al ordinei de zi,dezbaterea Proiectului de hotarare nr.48/03.06.2022 privind alegerea 
pre§edintelui de §edin\a pentru lunile lulie-Septembrie 2022 .DI primar le prezinta consilierilor locali faptul ca prin 
H.C.L.Lechin\a nr.27/18.04.2022, di Vase Daniel loan, a fost ales pre§edinte de §edinta pentru lunile aprilie-iunie 
2022,motiv care necesita alegerea din nou al pre§edintelui de §edin\a pentru urmatoarele 3 !uni.DI consilier local 
Lacatu§ Petru propune pe di consilier local Hrihor Leonida,nefiind alte propuneri ramane pre§edinte de §edin\a 
pentru urmatoarele trei !uni di consilier local Hrihor Leonida,adoptandu-se astfel Hotararea cu 
nr.46/14.06.2022,cu 15 voturi "pentru", din totalul de 15 consilieri locali In func\ie §i prezen\i. 

Se trece la pct.4 al ordinei de zi,dezbaterea Proiectului de hotarare nr.49 /10.06.2022 privind" aprobarea 
pre\ului de pornire pentru vanzarea la licita\ie a masei lemnose fasonate din partida 2200123800980/64. 



DI primar le prezinta consilierilor locali adresa cu nr.2843/09.06.2022 a Ocolului Silvie Valea $ ieului,prin care 
ne comunica pre\ul propus pentru vanzarea la licitatie a masei lemnoase fasonate din partida 2200123800980/64 -
Gorun, adoptandu-se astfel Hotararea cu nr.47/14.06.2022 cu 15 voturi "pentru", din totalul de 15 consilieri in 
functie ~i prezen\i. 

S-a trecut la punctul 5 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 consilier local Hrihor Leonida din sat sangeorzu-Nou,Tntreaba cand incep lucrarile la capela din 

localitate. DI primar raspunde:cat de curand posibil ~i vor dura 2 ani. 
Tot di consilier local Hrihor Leonida din sat Sangeorzu-Nou,Tntreaba cand se introduce apa potabila fn 

localitate. DI primar raspunde: apa potabila se introduce pe master plan ~i urmeaza ca in date de 20.06.2022 sa se 
deschida ofertele ,dupa care crede ca rn 2 luni se va incheia contractul cu oterta ca$tigatoare. 

Nemaifiind alte probleme de discutat s-a incheiat prezentul proces-verbal, fn 3 exemplare din care unul 
pentru lnstitu\ia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud, unul pentru dosarul de ~edinta ~i unul care se afi~eaza la 
panoul de afi$aj al Primariei Lechinta ~i de asemenea pe site-ul acesteia, www.primarialechinta.ro 

Pre§edinte de ~edinta, 
Vase Daniel-loan 

Secretar general U.A.T., 
Hane§ Rodica 
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