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

PROCES-VERBAL 

fncheiat azi 12.07.2022, orele 14,00, cu ocazia 1ntrunirii 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 13 consilieri locali din cei 15 1n func\ie §i convoca\i, 
,lipsand domnii consilieri Hrihor Leonida §i Laar Andrei . 

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

$edin\a ordinara a fost convocata de domnul primar Florian Romeo-Daniel prin 
Dispozi\ia nr.199 din 06.07.2022, 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 Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Domnul pre§edinte de §edin\a Hrihor Leonida ,ales prin H.C.L.Lechin\a 
nr.46/14.06.2022 pentru lunile iulie-septembrie 2022, nefiind prezent sa conduca lucrarile 

§edin\ei de azi ,lipsand §i anun\and prin adresa nr.5272/11.07.2022,acesta va fi 1nlocuit cu un 
alt pre§edinte de §edin\a,care va fi ales pentru a conduce §edin\a de azi conform art.123 
alin.(3) din OUG nr.57/2019Codul administrativ,, (3) fn cazul 1n care prei;;edintele de i;;edin\a 
lipsei;;te, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este ales un alt prei;;edinte de 
i;;edin\a, prin hotarare adoptata cu majoritate simpla, care conduce i;;edin\a respectiva. Acesta 
exercita pentru aceasta i;;edin\a atribu\iile prevazute de prezentul cod pentru prei;;edintele de 
i;;edin\a". 

Se solicita propunerea unui nou prei;;edinte de i;;edin\a, face propunerea domnul consilier 
local Lacatui;; Petru,propunand pe domnul consilier local Fizesan Teodor-Damian,nefiind alte 

propuneri ramane prei;;edinte de i;;edin\a domnul consilier local Fizesan Teodor-Damian care va 
conduce lucrarile i;;edin\ei de azi. 

Se supune la vot proiectul de hotarare privind alegerea prei;;edintelui de i;;edin\a, adoptandu 
se astfel Hotararea cu nr.50/12.07.2022,,Hotarare privind alegerea prei;;edintelui de i;;edin\a". 

Domnul consilier local Fizesan Teodor-Damian ,a fost ales cu 13 voturi pentru din totalul de 
13 consilieri locali prezen\i,. Domnul prei;;edinte de i;;edin\a da cuvantul domnului primar 
,ini\iatorul proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi, fiind prezent va participa la lucrarile 
i;;edin\ei de azi. 

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

1. Aprobarea Procesului-verbal al ~edintei extraordinare din data de 27.06.2022. 
2. Proiectul de hotarare nr. 53/24.06.2022 privind acordul 1n vederea 1nscrierii definitive 

1n cartea funciara 1n domeniul privat al comunei Lechin\a a unui imobil-teren 1n suprafa\a de 
322 mp ,imobil situat 1n intravilanul localita\ii Lechin\a. lni\iator:Primar-lng.Florian Romeo-Daniel 

3. Proiectul de hotarare nr. 54/30.06.2022 privind rectificarea Bugetului general 
centralizat de venituri i;;i cheltuieli al comunei Lechinta, pentru anul 2022 . lni\iator:Primar
lng.Florian Romeo-Daniel 

4. Proiectul de hotarare nr. 55/01.07.2022 privind modificarea Anexei cu stabilirea 
salariilor de baza pentru func\ionarii publici i;;i personalul contractual din cadrul familiei 
ocupa\ionale ,,Administra\ie"din aparatul propriu al Primarului comunei Lechin\a fncepand cu 
01.08.2022. lni\iator:Primar-lng.Florian Romeo-Daniel 

5. Proiectul de hotarare nr. 56/04.07.2022 privind trecerea din domeniul privat al statului 
1n domeniul privat al comunei Lechin\a a terenului i;;i casei fnscrise 1n CF 29874 Lechin\a. 
lni\iator:Primar-lng.Florian Romeo-Daniel 

6. Discutare cereri. 



7.Diverse. 

Ordinea de zi in forma propusa s-a aprobat, in unanimitate cu 13 voturi "pentru". 
B. Aprobarea procesului -verbal din ~edinta anterioara din 27.0.2022. 

Procesul- verbal din 9edinta anterioara s-a aprobat, in unanimitate cu 13 voturi din cei 
13 consilieri prezenti. 

C. Modificari intervenite la proiectele de hotararii-nu a fost cazul 
S-a trecut la analizarea proiectelor de hotararii: 
2. Proiect de hotarare nr. 53/24.06.2022 privind acordul in vederea inscrierii definitive in 

cartea funciara in domeniul privat al comunei Lechinta a unui imobil-teren in suprafata de 322 
mp ,imobil situat in intravilanul localitatii Lechinta. lnitiator:Primar-lng.Florian Romeo-Daniel 

DI primar le aduce la cuno9tinta consilierilor locali faptul ca a fost necesar initierea acestui 
proiect de hotarare avand in vedere faptul ca acest teren se va atribuii tinerilor casatoriti 
conform Legii nr.15/2003 ,dar nu se va putea atribui daca nu e inscris definitiv in C.F. 

Se supune la vol proiectul de hotarare de la pct.2 al ordinei de zi, adoptandu-se Hotararea 
cu nr.51/12.07.2022,,Hotarare privind acordul in vederea inscrierii definitive in cartea funciara 
in domeniul privat al comunei Lechinta a unui imobil-teren in suprafata de 322 mp ,imobil 
situat in intravilanul localitatii Lechinta ",cu 13 voturi "pentru", din totalul de 13 consilieri locali in 
functie §i prezenti. 

Se trece la pct.3 al ordinei de zi,dezbaterea Proiectului de hotarare nr. 54/30.06.2022 privind 
rectificarea Bugetului general centralizat de venituri 9i cheltuieli al comunei Lechinta, pentru 
anul 2022 . lnitiator:Primar-lng.Florian Romeo-Daniel 

DI primar le prezinta consilierilor locali pe larg cele 5 anexe cu privire la buget si le 
reaminteste faptul ca, a prins bani in bug et pentru dotarea celor 1 O sati de clasa 9i a atelierului 
9colar ,luand bani de la Capela mortuara din localitatea Saniacob ,bani pe care o sa ii puna 
inapoi in momentul cand ii primim de la minister.A mai prins bani pentru salarii personalului din 
cadrul aparatului primariei ,fara a se depa9i indemnizatia vicelui primar ,respectandu-se 
principiul ierarhizarii ,adoptandu-se astfel Hotararea cu nr.52/12.07.2022,cu 13 voturi 
"pentru", din totalul de 13 consilieri locali in functie 9i prezenti. 

Se trece la pct.4 al ordinei de zi,dezbaterea Proiectului de hotarare nr. 55/01.07.2022 
privind modificarea Anexei cu stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici 9i 
personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie"din aparatul propriu al 
Primarului comunei Lechinta incepand cu 01.08.2022. lnitiator:Primar-lng.Florian Romeo
Daniel 

DI primar le prezinta consilierilor locali adresa cu nr.219DPS/1703RG/02.02.2022 a 
Ministerului Muncii 9i Solidaritatii Sociale cu privire la salarizarea personalului din cadrul 
administratiei publice locale,adresa prin care putem majora salariile cu 01.08.2022 potrivit 
art.11 alin.(3) din Legea-cadru a salarizarii prin hotarare de consiliu local cu respectarea 
ierarhiei prevazuta de nomenclator,iar salariu fiind unic pe fiecare functie din institutie,fara a 
depa9i nivelul indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar cu incadrarea in cheltuielile de 
personal aprobate in bugetele de venituri 9i cheltuieli,motiv pentru care mai intai s-a adoptat 
hotararea de rectificare buget 9i pe urma cea cu marirea salariilor, adoptandu-se astfel 
Hotararea cu nr.53/12.07.2022 cu 13 voturi "pentru", din totalul de 13 consilieri in functie §i 
prezenti. 

Se trece la pct.5 al ordinei de zi,dezbaterea Proiectului de hotarare nr. 56/04.07.2022 
privind trecerea din domeniul privat al statului in domeniul privat al comunei Lechinta a 
terenului 9i casei inscrise in CF 29874 Lechinta. lnitiator:Primar-lng.Florian Romeo-Daniel 

DI primar le aduce la cuno9tinta consilierilor locali faptul ca acest imobil este inchiriat 
sotilor Rau Oscar 9i Varaga Ana din localitatea Sangeorzu-Nou, prin contractul de inchiriere cu 
nr. 4011/17.08.2004,iar domnul Rau Oscar a decedat §i doamna Varga Ana a solicitat prin 
cererea cu nr. 7491/08.11.2021 continuarea contractului 9i cumpararea locuintei inscrise in 
C.F. nr.29874 §i de aceea s-a initial acest proiect de hotarare ,dupa care se va face un raport 
de evaluare 9i se va scoate la licitatie adoptandu-se astfel Hotararea cu nr.54/12.07.2022 
cu 13 voturi "pentru", din totalul de 13 consilieri in functie 9i prezenti. 



S-a trecut la punctul 6 de pe ordinea de zi :Discutare cereri. 
Au fost discutate 25 cereri pentru lemne de foe ,care s-au aprobal ~i 2 cereri ajutor de 

urgenta pentru i'nmormantare i'n suma de 1000 lei. 
S-a trecut la punctul 7 de pe ordinea de zi:Diverse 
Nemaifiind alte probleme de discutat s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 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.prirnarialechinta.ro 

Pre~edinte de ~edinta, 
Fize~an Teodor-Damian 

Secretar general U.A.T., 
Hanes Rodica 




