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ROMANIA 
JUDETUL BISTRIT A - NA.SAUD 
CONSILIUL LOCAL LECHINT A 

PROCES-VERBAL 

Incheiat azi 31.05.2022, orele 14,00, cu ocazia intrunirii 111 ~edinta ordinara a Consiliului Local 
Lechinta, judetul Bistrita - Nasaud. 

La ~edinta pai1icipa domnul primar,secretarul general al comunei,delegatul satesc al localitatii 
Saniacob di.Hane~ Florin ~i 15consilieri locali din cei 15 in functie ~i convocati. 

Sunt 111trunite astfel prevederile m1. 137 alin (1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, prezenta 
majoritatii consilierilor locali 111 functie, sedinta fiind legal constih1ita. 

Sedinta ordinara a fost convocata de domnul primar Florian Romeo-Daniel prin Dispozitia nr. 
173 din 25.05.2022, conform art. 133 alin.(2) coroborat cu art. 134 alin.(1) lit.a) ~i alin.4) art. 135, art.l 55 
alin. l lit.b) din Ordonanta de Urgenta 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. 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 orclinei de zi de catrc consilierii locali . 
Ordinea de zi este urmatoarea: 

1.Aprobarea procesului verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Lechinta 
din data de 29 .04.2022. 

2. Proiectul de hotarare nr. 140/22. l 0.2022 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcah1iesc 
domeniul public al comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud. Initiator:Primar-Ing.Florian Romeo-Daniel 

3. Proiectul de hotarare nr.43/20.05.2022 privind aprobarea modificarii Organigramei ~i a Statului 
de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Lechinta. Initiator:Primar-Ing.Florian 
Romeo-Daniel 

4. Proiectul de hotarare nr.46 /27.05.2022 privind modificarea H.C.L.Lechinta nr .99/17.12.2019 
,,Hotarare privind acordul pentru cumpararea de catre Consiliul Local Lechinta a imobilului constructie 
~i teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechinta inscris in C.F. nr 25593 ~i a pretului acestuia". 
Initiator:Primm·-Ing.Florian Romeo-

5.Discutare cereri 
6. Diverse 
Ordinea de zi 111 forma propusa s-a aprobat, 111 unanimitate cu 15 voturi "pentrn". 
B. Aprobarea proccsului -verbal din ~eclinta anterioara din 29.04.2022. 
Procesul- verbal din ~edinta anterioara s-a aprobat, in unanimitate cu 15 voturi din cei 15 

consilieri prezenti. 

C. Moclificari intcrvcnite la proiectcle de hotararii-nu a fost cazul 
S-a trecut la analizarea proiectelor de hotararii: 

2. Proiect de hotarare nr. 140/22.10.2022 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al comunei Lechinta, , judetul Bistrita-Nasaud. 

Se supune la vot proiectul de hotarare de la pct.2 al ordinei de zi, adoptandu-se Hotararea cu 
nr.42/31.05.2022,,Hotarare privind atestarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
comunei Lechinta, , judetul Bistrita-Nasaud, cu 15 voturi "pentru" , din totalul de 15 consilieri locali 111 
functie prezenti. 

Se trece la pct.3 al ordinei de zi,dezbaterea Proiectului de hotarare Proiectul de hotarare 
nr.43/20.05.2022 privind aprobarea modificarii Organigramei ~i a Statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Lechinta,adoptandu-se astfel Hotararea cu nr.43/31.05.2022,cu 15 
voturi ''pentru", din totalul de 15 consilieri locali 1n functie prezenti. 

Se trece la pct.4 al ordinei de zi,dezbaterea Proiectului de hotarare nr.46 /27.05.2022 privind 
modificarea H.C.L.Lechinta nr .99/17.12.2019 ,,Hotarare privind acordul pentru cumpararea de catre 
Consiliul Local Lechinta a imobilului constrnctie ~i teren aferent de la nr. administrativ 126 Lechinta 



inscris in C.F. rlJ 25593 ~i a pre\ului acestuia"., adoptandu-se astfel Hotararea cu nr.44/31.05.2022 
cu 15 voturi "pentr11", din totalul de l 5 consilieri tn functie prezenli. 

S-a lrccut la punctul 5 de pe ordinea de zi :Discutare cereri. 
Au fost discutatc cereri pentru lemne de foe ,care s-au aprobat. 
S-a trecut la punctul 6 de pe ordinea de zi:Diversc 
DI consilier local Fizesan Danian din sat.Vennes ,aducc la cunostiinta ca nu merge masina de 

gunoi tn locul numit Carpenis.Dl primar va lua legalura cu cei de la Supcrcom pentru remedierea 
situatiei. 

DI consilicr local Uicalu§ Petre din sat Vermes,solicita aprobarea puncrii unci oglinzi la pod 1n 
Vennes, vizavi de di . Rosta§,dl primar v-a verifica situatia. 

Nemaifiind alle problemc de discutat s-a i'ncheial prezentul proces-verbal, in 3 exemplare din care 
unul pentru fnstitutia PrefectuJui - judetul Bistri\a- Nasaud, unul pentru dosarul de §edinta §i unul care se 
afi~eaza la panoul de afi§aj al Primarici Lechinta ~i de asemenea pc site-ul acesteia, 
www.primarialechinta.ro 

Pre~ctlintc de ~cdintli, 
Vase Daniel-loan 

Secrctar general U.A.T., 
Hane~ Rodica 




