ROMANIA
JUDETUL ALBA
PRIMARIA COMUNEI ROSIA MONTANA
Nr. 3538 din 11 iulie 2018

Minuta
sedintei extraordinare cu convocare de indata a Consiliului local din
data 11 iulie 2018
Intocmita astazi 11 iulie 2018, in urma sedintei extraordinare cu convocare de indata a
Consiliului local al comunei Rosia Montana din data 11 iulie 2018 .
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 106 din 11 iulie 2018.
La sedinta au participat 9 consilieri din totalul de unsprezece consilieri in functie, sedinta
fiind legal constituita.
Au fost supuse dezbaterii 2 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, pentru sursa A si a Programului de investiţii
publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2018 conform anexelor.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea initierii procedurii privind ”Elaborarea
documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de constructii pentru: MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE SI LOCALE IN COMUNA ROSIA MONTANA, ETAPA I , JUDETUL ALBA”,
precum si a documentatiei de achizitie publica necesara atribuirii contractului de elaborare PUZ.
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 noua
consilieri din totalul de unsprazece consilieri in functie. In urma votului favorabil a unui numar de
noua consilieri in functie, se adopta Hotararea nr. 15/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului
local de venituri si cheltuieli al comunei Rosia Montana, judetul Alba, pe anul 2018, pentru sursa A
si a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2018
conform anexelor.
- punctul 2 al ordinii de zi, supus la vot, pe articole si in ansamblu, se aproba de catre noua
consilieri din totalul unsprazece consilieri in functie. In urma votului favorabil a unui numar de
noua consilieri in functie, se adopta Hotararea nr. 16/2018 privind aprobarea initierii procedurii
privind

”Elaborarea

documentatiei

pentru

autorizarea

lucrarilor

de

constructii

pentru:

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE IN COMUNA ROSIA MONTANA,
ETAPA I , JUDETUL ALBA”, precum si a documentatiei de achizitie publica necesara atribuirii
contractului de elaborare PUZ.

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,
Toader Constantin Tiberiu

Intocmit,
Inspector de specialitate
Tomus Elena

