ROMANIA
JUDETUL ALBA
PRIMARIA COMUNEI ROSIA MONTANA
Nr. 2334 din 2 mai 2018
Minuta
sedintei ordinare a Consiliului local in data 30 aprilie 2018
Intocmita astazi 2 mai 2018, in urma sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Rosia
Montana din data 30 aprilie 2018 .
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 61 din 23 aprilie 2018.
La sedinta au participat 10 consilieri din totalul de unsprezece consilieri in functie, sedinta
fiind legal constituita.
Au fost supuse dezbaterii 4 proiecte de hotarare, initiate de primarul comunei si anume:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al com. Rosia
Montana, jud. Alba, la data de 31.03.2018.
2. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2000 lei, reprezentand cotizatia comunei
Rosia Montana, jud. Alba aferenta anului 2018, datorata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “
Salubris Alba”.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului Protocolului de Colaborare Nr. 581/
13.02.2018 – Partile implicate Spitalul Orasenesc Abrud, cu sediul in Abrud, str. Republicii, nr. 13,
jud. Alba, tel. 0258780614, cod unic de inregistrare 4562940, reprezentat legal prin manager, ec.
Anca Ionela Nicoleta si Comuna Rosia Montana, judetul Alba, reprezentata legal prin d-nul Primar
ing. Furdui Eugen.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Rosia Montana, judetul Alba.
Sa trecut la prezentarea si supunerea la vot a proiectelor de hotarare, dupa cum urmeaza:
- punctul unu al ordinii de zi, supus la vot pe articole si in ansamblu, se aproba de catre zece
consilieri din totalul de unsprazece consilieri in functie. In urma votului favorabil a unui numar de
zece consilieri in functie, se adopta Hotararea nr. 8/2018 privind aprobarea contului de executie al
bugetului local al com. Rosia Montana, jud. Alba, la data de 31.03.2018.
- punctul 2 al ordinii de zi, supus la vot, pe articole si in ansamblu, se aproba de catre zece
consilieri din totalul unsprazece consilieri in functie. In urma votului favorabil a unui numar de
zece consilieri in functie, se adopta Hotararea nr. 9/2018 privind alocarea sumei de 2000 lei,
reprezentand cotizatia comunei Rosia Montana, jud. Alba aferenta anului 2018, datorata Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara “ Salubris Alba”.

- punctul 3 al ordinii de zi, supus la vot, pe articole si in ansamblu, se aproba de catre zece
consilieri din totalul unsprazece consilieri in functie. In urma votului favorabil a unui numar de
zece consilieri in functie, se adopta Hotararea nr. 10/2018 privind aprobarea modelului Protocolului
de Colaborare Nr. 581/ 13.02.2018 – Partile implicate Spitalul Orasenesc Abrud, cu sediul in Abrud,
str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, tel. 0258780614, cod unic de inregistrare 4562940, reprezentat
legal prin manager, ec. Anca Ionela Nicoleta si Comuna Rosia Montana, judetul Alba, reprezentata
legal prin d-nul Primar ing. Furdui Eugen.
- punctul 4 al ordinii de zi, supus la vot, pe articole si in ansamblu, se aproba de catre zece
consilieri din totalul unsprazece consilieri in functie. In urma votului favorabil a unui numar de
zece consilieri in functie, se adopta Hotararea nr. 11/2018 privind probarea modificarii si
completarii Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Rosia Montana,
judetul Alba.
In conformitate cu dispozitiile art 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala
in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, minuta se va publica pe site-ul
propriu al comunei Rosia Montana.
Presedinte de sedinta,
Napau Aurel Iulian

Intocmit,
Inspector de specialitate
Tomus Elena

