ROMANIA
JUDETUL ALBA
PRIMARIA COMUNEI ROSIA MONTANA
Nr. 3938 din 2 august 2018

Minuta
sedintei ordinare publice a Consiliului local din
data 30 iulie 2018
Intocmita astazi 2 august 2018, in urma sedintei ordinare publice a Consiliului local al
comunei Rosia Montana din data 30 iulie 2018 .
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 108 din 24 iulie 2018.
La sedinta au participat 9 consilieri din totalul de unsprezece consilieri in functie, sedinta
fiind legal constituita.
Au fost supuse dezbaterii 3 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 30.06.2018
2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a
riscurilor al comunei Rosia Montana, judetul Alba.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Devizului investitiei „ INFIINTARE
RETEA APA POTABILA, CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA
ROSIA MONTANA, JUDETUL ALBA“ precum si aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de
lucrari nr. 5978 din 29.08.2017.
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. 17/2018 privind aprobarea contului de executie al
bugetului local al com. Rosia Montana, jud. Alba, la data de 30.06.2018
- 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. 18/2018 privind aprobarea actualizarii Planului de
analiza si acoperire a riscurilor al comunei Rosia Montana, judetul Alba.
- punctul 3 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. 19/2018 privind aprobarea modificarii Devizului
investitiei

„ INFIINTARE RETEA APA POTABILA, CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN
COMUNA ROSIA MONTANA, JUDETUL ALBA“ precum si aprobarea Actului aditional nr. 1 la
Contractul de lucrari nr. 5978 din 29.08.2017.
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

