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Minuta
sedintei ordinare publice a Consiliului local din
data 12 septembrie 2018
Intocmita astazi 12 septembrie 2018, in urma sedintei ordinare publice a Consiliului local al
comunei Rosia Montana din data 12 septembrie 2018 .
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 148 din 6 septembrie 2018.
La sedinta au participat 10 consilieri din totalul de unsprezece consilieri in functie, sedinta
fiind legal constituita.
A fost supus dezbaterii 3 proiecte de hotarare, initiate de primarul comunei si anume:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Rosia Montana, judetul Alba pe anul 2018, conform anexei.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 38000 lei, din cadrul capitolului 6702 “
Cultura recreere si religie ” la art. 5912 « Sustinerea cultelor « , pentru cultul religios Parohia
Ortodoxa Romana Rosia Montana I, com. Rosia Montana, sat. Rosia Montana, jud. Alba,
reprezentand sprijin financiar pentru construirea unei capele mortuale din lemn, ce va fi pe piloni, in
curtea Bisericii.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului constitutiv si a Statutului ASOCIATIEI
COMUNELOR DE MUNTE – MUNTII APUSENI – ALBA, conform anexelor.
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. 22/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului
local de venituri si cheltuieli al comunei Rosia Montana, judetul Alba pe anul 2018, conform
anexei.
- punctul doi 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. 23/2018 privind aprobarea sumei de 38000 lei,
din cadrul capitolului 6702 “ Cultura recreere si religie ” la art. 5912 « Sustinerea cultelor « ,
pentru cultul religios Parohia Ortodoxa Romana Rosia Montana I, com. Rosia Montana, sat. Rosia
Montana, jud. Alba, reprezentand sprijin financiar pentru construirea unei capele mortuale din lemn,

ce va fi pe piloni, in curtea Bisericii.
- punctul trei 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. 24/2018 privind aprobarea Actului constitutiv si a
Statutului ASOCIATIEI COMUNELOR DE MUNTE – MUNTII APUSENI – ALBA, conform
anexelor.
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.
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