
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

H O T A R A R E A   nr.1 

DIN   21.02.2017 

 

            Privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  Sedintei  ordinare  a  Consiliului  Local 

                              al  Comunei  Abramut  din  data  de  21.02.2017 

 

           Avand  in  vedere  Dispozitia  primarului  privind  convocarea  Sedintei  ordinare  a  

Consiliului  Local  al  Comunei  Abramut  pentru  data de  15..februarie.2017 

          Avand  in  vedere  prevederile  art.  43 din  Legea  Administratiei  publice  locale  nr.  

215 /2001 republicata . 

          In  baza  art.  45 , Legea  privind  Administratia  publica  locala  nr. 215/2001 republicata   

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ABRAMUT 

H O T A R E S T E 

 

          Art.1.  Se  aproba  ordinea  de  zi  a  Sedintei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  

Comunei  Abramut  pentru  data  de  21.februarie.2017   în  forma  propusa   in  Dispozitia  de  

convocare   nr. 55  din  14.12.2016   emisa de  domnul  primar   dupa cum urmeaza :  

        1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 

Abramut din data 21.01. 2017  

        2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al 

comunei  Abramut din data de 20.12. 2016 

        3. Proiect de hotarare privind aprobarea  Contului de executie bugetara al Consiliului local al 

comunei Abramut pe trimestrul IV 2016 

        4. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de invatamint preuniversitar de pe raza 

comunei Abramut pentru anul scolar 2017 – 2018 

        5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la investitia 

Extindere alimentare cu apa a localitatii Petreu comuna Abramut 

        6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la investitia 

Canalizare menajera a localitatii Petreu com. Abramut 

         7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Abramut 

        8. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

grav si a a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu 



handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora  , la nivelul Comunei Abramut 

pentru anul 2017 

       9.Proiect de hotarare privind constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru imbunatatirea situatiei 

romilor in Comuna Abramut   

      10. Proiect de hotarare privind asumarea Planului de actiune locala privind incluziunea minoritatii rome 

      11. Proiect de hotarire privind propunerea de evaluare a activitatii profesionale a secretarului comunei 

Abramut pentru anul 2016  

      12. Raportul anual al primarului privind starea economica si de mediu al comunei si gestiunea bunurilor 

apartinind comunei Abramut pentru anul 2016. 

       13. Altele  

 

 

              Presedinte de sedinta                           Contrasemeneaza  secretar                                                           

                 Kozak  Robert                              Takacs  Maria 

 

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  ABRAMUT 

 

 

H O T A R A R E A   NR. 2 

DIN  21.februarie.2017 

 

 

Privind  aprobarea  Procesului  verbal  al  sedintei  ordinare  a  Consiliului 

Local  al  Comunei  Abramut  din  data  de 20.12.2016 

 

 

 

 

 

 Avand  in  vedere  prevederile  art.  42 alin. 5  din  Legea  administratiei  publice  locale  nr.  

215/2001 republicata,  



 In  baza  art.  45 din  Legea  privind  Administratia  publica  locala    nr. 215/2001 republicata  

,  

 

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ABRAMUT 

H O T A R E S T E 

 

 

  Art.  unic ;  Se  aproba  continutul  Procesului  verbal  al  sedintei  ordinare  a  Consiliului  

Local  al  Comunei  Abramut  din  data  20.12.2016 

 

  

 

 

 

 

   

    Presedinte de sedinta                                    Contrasemneaza Secretar 

       Kozak Robert                                           Takacs  Maria                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

 

H O T A R A R E A   Nr.3 

 

Din 21 februarie 2017 

 

 

 

Privind aprobarea contului de executie al Consiliului local al Comunei Abramut pe 

Trimestrul  IV  2016 

 

 

 

                       Vazand  Expunerea de motive nr.422din  15.02.2016  intocmita  de primarul 

Comunei Abramut Raportul de specialitate nr.423 din 15.02.2016  intocmit de referentul contabil al Comunei 

Abramut precum si Raportul de avizare al comisiei de specialitate  pentru 

agricultura,activit.ec.-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism ,protectia mediului si turism nr.475 

/21.02.2017, la proiectul de hotarare privind   aprobarea Contului de executie al bugetului local si a bugetului 

finantat integral din venituri proprii  pe trimestrul  IV 2016,al Comunei Abramut, 

                         Tanand seama de prevederile  Legii 273/2006 privind finantele publice 

locaale,modificata si 

Completata prin OUG nr.63/2010, 

                           In temeiul art.36 alin(4) lit.c si a art.45 alin.(2) lit.c din Legea 

215/2001privind administratia publica locala ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

                                                       

                        CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

                                     H O T A R A S T E ; 

                                                           

 

 

       Art.1   Aprobarea contului de executie al  bugetului local  pe trimestrul IV 2016 conform anexei 

nr.1 



       Art.2   Aprobarea contului de  executie  al bugetului finantat integral din venituri proprii pe 

trimestrul IV 

                  2016 conform anexei nr.2. 

       Art.3.  Prezenta hotarare se comunica cu ; 

- Institutia Prefectului a Judetului Bihor 

- La contabilitate 

- La dosar 

                                                         

 

                                                    

    Presedinte de sedinta                                    Contrasemneaza Secretar 

       Kozak Robert                                           Takacs  Maria                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 COMUNA ABRAMUT                                   ANEXA NR 1 LA HOT3/21.02.2017  

 JUDETUL  BIHOR 

 

                           CONTUL DE EXECUTIE PE TRIM  IV  2016    

                                                                     lei                                                   

                                                                                                                            

    



Denumire indicatori       Prevederi 

     Bugetare 

     Initiale  

       2016 

Prevederi 

Bugetare 

Definitive  

     2016 

        

    

Incasari 

Realizate 

31 dec 

2016 

  

 

      

VENITURI  TOTAL SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE 

 

 

2.788.040 

     

3.325.230 

  

3.174.466 

 

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE       242.800        

308.500 
  282.736 

Impozit pe venit din prop imob.          13.000 
       

13.000 

     

10.800 

 Impozitul  pe  clădiri   persoane fizice          31.000        

31.000 

     

25.370 

Impozitul  pe  clădiri persoane juridice          25.000        

36.200 

     

36.260 

Impozitul  pe  terenuri  persoane fizice          44.000        

48.000 

     

53.379 

Impozitul  pe  terenuri persoane juridice               

800 

         

1.300 

       

1.364 

Impozit teren extravilan        142.000      

192.000 
   166.363 

SUME DEFALCATE DIN TVA      1.624.690      

1.957.190 
  1.930.373 

SUME DEFALCATE DIN TVA pentru  

invatamant si asistenta sociala 

  

     1.469.690 

      

    

1.584.190 

 

  1.557.373 

SUME DEFALCATE DIN TVA  PT.drumuri    

SUME DEFALCATE DIN TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale  

        155.000       

373.000 

     

373.000 

COTE SI SUME DEFALCATE DIN 

IMPOZITUL PE VENIT 

        884.000 

       

      

1.027.000 

    

1.006.242 

Din care cote defalcate din impozitul pe venit          550.000        

550.000 

     

537.198 



Sume alocate de Consiliul Judetean pentru 

echilibrarea bugetelor locale  

 

       334.000 

    

      

477.000 

     

469.044 

Taxe pe utilizarea bunurilor       276.550      

276.550 

    

231.080   

Taxe asupra mijloacelor de transport persoane 

fizice 

 

       80.000 

 

       

80.000    

 

       

61.067 

Taxe asupra mijloacelor de transport persoane 

juridice 

         

          6.000 

      

          

6.000 

   

        

6.484   

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 

autorizatii de functionare 

 

       190.550 

 

      

190.550 

 

    

163.529   

Alte impozite si taxe           13.000         

23.000 

     

12.167      

Venituri din concesiuni          21.000         

21.000 

       

6.623 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 

potrivit dispozitiilor legale  

         22.000        

121.930 
    35.343 

Varsaminte din sectiunea de functionare in  

Sectiunea de dezvoltare 

 

     -346.280 

 

    -463.660          

 

- 377.980 

Donatii si sponsorizari    

Subventii pentru acordarea ajutorului de  

Incalzire  

 

          5.000 

 

          

5.000 

 

       

2.301 

Subventii de la bugetul de stat pentru 

Finantarea sanatatii 

 

         32.280 

 

        

32.280 

 

     

31.824 

Subventii primite de la alte administratii                -           

3.440 

       

2.957 

CHELTUIELI SECTIUNEA DE 

FUNCTIONARE 

Prevederi bugetare 

      initiale 

       2016 

    

Prevederi 

bugetare 

definitive 

  2016 

    

Plati la 

31 DEC 

  2016 

 



TOTAL CHELTUIELI     2.788.040   3.325.230 3.020.128 

AUTORITATI PUBLICE 

 

 

       626.390 

     

     

823.320 

 

  751.644 

Cheltuieli de personal        328.300      

335.450 
  330.132 

Bunuri si servicii         298.090      

487.870 
  421.512 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE          50.000        

50.000 
       - 

Fond de rezerva bugetara la disp.aut. locale    

ÎNVĂTĂMÂNT      1.223.000     

1.338.940 
 1.313.995 

Cheltuieli  personal 

 

    

     1.023.000 

      

    

1.118.000    

 

 1.100.359  

Bunuri si servicii           184.000        

189.000 

    

184.679 

Asistenta sociala             -          

15.940 

      

12.957 

Burse           16.000          

16.000 

      

16.000 

SANATATE           62.280          

32.280 

      

31.824 

Cheltuieli de personal           32.280          

32.280 

      

31.824 

Bunuri si servicii           30.000            

- 
        - 

CULTURĂ  RECREERE ŞI  RELIGIE            202.740       

269.240 

    

216.936 

Bunuri si servicii             

72.740 

      

139.240   

      

89.936 

Alte cheltuieli in domeniul culturii si religiei           130.000       

130.000 

    

127.000 

ASIGURARI SI ASISTENŢĂ  SOCIALĂ            413.630       

504.430 

    

458.896 

Cheltuieli de personal           232.440       

256.040 
   244.284 



Bunuri si servicii            

44.990 

        

93.290 
    77.776 

Asistenta sociala          136.200       

136.200 
  118.736 

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA          210.000       

307.020 
  246.833 

Bunuri si servicii          210.000       

292.020 
  246.833 

EXCEDENTUL SECTIUNII DE 

FUNCTIONARE  

 
 

  154.338 

 

SCTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI   Prevederi  

 Bugetare 

  Initiale 

   2016 

Prevederi 

Bugetare 

Definitive 

    2016 

Incasari la 

31.DEC 

  2016 

TOTAL VENITURI   1.046.370   1.306.170  520.403 

Varsaminte din sectiunea de functionare      346.280      

463.660 
 377.980 

Subventii de la bugetul de stat      700.090      

842.510 
 142.423 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

CHELTUIELI 

   Prevederi  

   bugetare 

    initiale 

      2016 

Prevederi 

bugetare 

 definitive 

   2016 

Plati la  

31.DEC 

  2016 

TOTAL CHELTUIELI       1.046.370     

1.306.170 
 520.063 

AUTORITATI PUBLICE         256.580       

101.000 
   47.760 

Cheltuieli de capital         256.580       

101.000 
   47.760 

CULTURA,RECREERE,RELIGIE         120.000      

120.000 
    - 

Proiecte cu finant.europena nerambursabila         120.000      

120.000 
   - 

ASISTENTA SOCIALA         270.690      

395.690 
   137.200 

Proiecte cu finant.europena nerambursabila         270.690      

270.690 
   12.200 



SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA            49.100      

316.520 
  307.905 

 

 

 

 

  

Cheltuieli de capital           49.100       

296.520 
  289.905 

Transporturi         350.000       

372.960 
    27.198 

Proiecte cu finant.europena nerambursabila         350.000       

372.960 
    27.198 

EXCEDENTUL SECT.DE DEZVOLTARE  
 

         

340 

                                                               

 

                                                                  Intocmit 

                                                                  Referent 

                                                                  Rus Cornelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  ABRAMUT 

 

 

H O T A R A R E A   Nr. 4 

din 21.02.2017 

 

privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2017-2018 

pe raza Comunei Abramut 

 



 

Având  în vedere  Expunerea de motive nr. 416 din 15.02.2016 ,Raportul de specialitate nr.417 din 

15.02.2017 la proiectul de hotarare privind  aprobarea reţelei şcolare de invatamant preuniversitar de pe raza 

Comunei Abramut pentru anul şcolar 2017-2018, a Raportului de avizare al Comisiei de specialitate nr. 533 din 

21.02.2017 

 Luand in considerare propunerea retelei scolare pentru anul scolar 2017-2018 si Avizul conform al 

Consiliului de administrație al Inspectoratului școlar județean Bihor nr. 21142 din 29.12.2016 pentru rețeaua 

unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul școlar 2017-2018 pe raza Comunei Abramut,  

 In baza prevederilor art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) coroborate cu alin. (6), lit a), pct. 1  şi art. 45 alin. (1) si (6) precum si ale 

art. 115, alin (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată , cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

               CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ABRAMUT 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

 Art.1. Se aprobă rețeaua scolara de învățământ preuniversitar pe raza Comunei Abramut pentru anul școlar 

2017-2018, în următoarea structură: 

 

REŢEA PROPUSĂ 2017-2018 

 

Nr.

crt. 
Județ 

Mediu  

Urban/R

ural 

Denumirea unității de 

învățământ cu 

personalitate juridică, 

Localitatea, Nivelul 

Școlarizat/, Adresa 

Nr. telefon/fax/e-mail 

Denumirea unității de 

învățământ fara  personalitate 

juridică  (arondată), 

Localitatea, Nivelul Școlarizat, 

Adresa Nr. telefon/fax/e-mail 

Observații 

1 

BIHO

R 
RURAL 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ NR.1 

PETREU 

  

Petreu 

PRI/GIM 

sat Petreu, 

nr.326,comuna 

Abrămuţ,cod poştal 

417018,tel/fax 

0259353803, e-mail: 

scoalapetreu@yahoo.



com 

BIHO

R 
RURAL  

ŞCOALA PRIMARĂ NR.1 

ABRĂMUŢ 

 

Abrămuţ 

PRI 

Sat Abrămuţ, nr.141, 

com.Abrămuţ, cod poştal 

417015 

BIHO

R 
RURAL  

ŞCOALA PRIMARĂ NR. 3 

CRESTUR 

 
Crestur 

PRI 

Sat. Crestur, Nr.11, com. 

Abrămuţ, cod poştal 417016 

BIHO

R 
RURAL  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

NORMAL Nr.1 PETREU 

 

Petreu 

PRE 

Sat.Petreu, nr.288, com. 

Abrămuţ, cod.poştal 417018, tel 

0259353801 

BIHO

R 
RURAL  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

NORMAL Nr.2 ABRĂMUŢ 
 

Abrămuţ  

PRE  

Sat Abrămuţ, nr.141, 

com.Abrămuţ, cod poştal 

417015  

 

BIHO

R 
RURAL  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

NORMAL Nr.4 CRESTUR  

 Crestur  

 PRE  

 

Sat. Crestur, Nr.11, com. 

Abrămuţ, cod poştal 417016  



 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Abramut, 

conducerea Scolii Gimnaziale . 1 Petreu si Inspectoratului Scolar Judetean Bihor.  

 Art .3.  Prezenta Hotarare se comunica cu cu: 

   - Instituţia Prefectului, Judeţul Bihor; 

- Inspectoratul Scolar Județean Bihor; 

   - Primarul Comunei Abramut; 

   - Conducerii Scolii Gimnaziale nr. 1 Petreu; 

 

    

                                                    

    Presedinte de sedinta                                    Contrasemneaza Secretar 

       Kozak Robert                                           Takacs  Maria                                             

 

 

 

 

Total consilieri locali: 13 

Consilieri prezenţi:11 

Au votat ”pentru”:11 

Au votat ”împotrivă”: 

S-au abţinut de la vot:                                                             

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 5 

DIN  21. februarie. 2017 

 

hotarare privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economci actualizati si aprobarea  finantarii de la 

bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat , aferenta investitiei  „EXTINDERE 

ALIMENTARE CU APA A LOCALITATII PETREU COMUNA ABRAMUT „ 

 

Având în vedere Expunerea de motive a primarul comunei Abramut nr.418 din 15,01,2017 prin care 

se propune adoptarea prezentei hotărâri, a Raportului de specialitate nr.419/15,02,2017  si a Raportului de  

avizare al comisiei de specialitate  nr.475 din 21.01.2017 la proiectul de hotarire privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizate aferenta investitiei„EXTINDERE ALIMENTARE CU APA A 

LOCALITATII  PETREU COMUNA ABRAMUT” 



În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 44 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si OUG nr.28/2013 

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b , alin.4 lit.d,alin.(6)lit.a pct.13, si a art.45 alin.1 si 2 lit.a  din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL ABRĂMUȚ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. –Se aprobă indicatorii  tehnico – economici actualizati aferenta investitiei   „EXTINDERE 

ALIMENTARE CU APA A LOCALITATII PETREU COMUNA ABRAMUT „cu principalele capitole de 

cheltuieli cuprinse in Devizul general al obiectivului mai sus mentionat (Anexa 1) la prezenta hotarare;  

Art. 2 Se aproba finantarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de 

stat conform Devizul general al obiectivului mai sus mentionat (Anexa 1) la prezenta hotarare;  

Art.3. – Cu data prezentei se modifica Hotararea Consiliului Local Abramut nr.7 in 28.01.2016  

Art.4. – Primarul comunei este responsabil pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 

hotarari. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; 

- Primarul comunei Abramut; 

- Consiliul Judetean Bihor-Direcţia Tehnică; 

- La dosar ; 

- M.D.R.A.P. 

- Ptr.afisare  

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA  

            Kozak Robert                                 Secretar                   

                                                      Takacs Maria                                                                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR. 6 

DIN  21.februrarie 2017 

 

 

privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economci actualizati si aprobarea  finantarii de la bugetul local 

a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat , aferenta investitiei  „ CANALIZARE 

MENAJERA A LOCALITATII PETREU COMUNA ABRAMUT.” 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a primarul comunei Abramut nr.420 din 15.02.2017 prin care 

se propune adoptarea prezentei hotărâri, 

                 Ţinând cont de Raportul de specialitate nr.421 din 15.02.2017 întocmit de inspectorul de 

urbanism si a Raportului de avizare al comisiei de specialitate nr. 475 din 21.02.2017 la  proiectul de hotarire 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizate aferenta investitiei   „ CANALIZARE 

MENAJERA A LOCALITATII PETREU COMUNA ABRAMUT. 

În conformitate cu prevederile art. 36alin. (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale art. 44 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si OUG nr.28/2013 

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b , alin.4 lit.d,alin.(6)lit.a pct.13, si a art.45 alin.1 si 2 lit.a  din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL ABRAMUT 

          H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. –Se aprobă indicatorii  tehnico – economici actualizati aferenta investitiei   „ CANALIZARE 

MENAJERA A LOCALITATII PETREU COMUNA ABRAMUT.cu principalele capitole de cheltuieli cuprinse in 

Devizul general al obiectivului mai sus mentionat (Anexa 1) la prezenta hotarare;  

Art. 2 Se aproba finantarea de la bugetul local cheltuielile care nu se finanteaza de la bugetul de stat conform 

Devizul general al obiectivului mai sus mentionat Anexa 1;  

Art.3. – Cu data prezentei se modifica Hotararea Consiliului Local Abramut nr.8 din 28.01.2017 

Art.4. – Primarul comunei este responsabil pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; 

- Primarul comunei Abramut; 



- Consiliul Judetean Bihor-Direcţia Tehnică; 

- La dosar ; 

- M.D.R.A.P. 

- Ptr.afisare  

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA 

               Kozak Robert                                   SECRETAR 

                                                             Takacs Maria 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL ABRĂMUŢ 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 7 

Din 21.februarie.2017 

 

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primăriei Comunei 

Abrămuţ 

 

 

 Analizând expunerea de motive nr.426 din 15.02.2017 precum şi raportul de specialitate nr.427 din 15.02.2017 

întocmit de către secretarul comunei Abrămuţ prin care se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Abrămuţ, 

 Ţinând cont de: 

 prevederile Legii nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, (r.2) cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 prevederile Legii  nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată şi actualizată; 



 prevederile Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

 prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare; 

 

 În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) litera ”a”, alin. (3) litera ”b” şi ale art.45 alin. (1) din Legea 

nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUŢ 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1 Se aprobă organigrama,  statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primăriei Comunei 

Abrămuţ si statul de personal conform anexelor 1 - 4  astfel : 

                (1) transformarea funcţiei publice vacante de consilier, cls. I, grad profesional superior în 

consilier, cls. I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Contabilitate, 

                (2) transformarea a două funcţii publice vacante de referent, cls. III, grad profesional superior 

într-o funcţie publică de consilier, cls. I, grad profesional debutant şi o funcţie publică de consilier, cls. I, grad 

profesional asistent în cadrul Compartimentului Agricol, Mediu şi Urbanism, 

                (3) transformarea unei funcţii contractuale vacante de muncitor calificat IV din cadrul 

Compartimentului Administrativ, Gospodărire şi Întreţinere în consilier, cls. I, grad profesional debutant în cadrul 

Compartimentului Asistenţă Socială, 

 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul Comunei Abrămuţ; 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bihor, Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici şi Primăriei Comunei Abrămuţ. 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 8 

DIN 21.02.2017 

 

 

Privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a a numarului de 

indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav , adultilor cu 

handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora , la nivelul Comunei Abramut pentru anul 2017 

 

      Consiliul local al Comunei Abramut , intrunit in sedinta ordinara din data de 21. februarie 2017 , 

      Vazand raprtul nr. 430/15,02,2017 Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei 

Abramut , referatul de aprobare al Primarului Abramut inregistrat cu nr. 431/15.02.2017, raportul de avizare al 

comisiei de specialitate Abramut , 

      In conformitate cu prevederile art.6 , alin.(2) din Normele metodologice privind conditiile de incadrare , 

drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap , aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

427/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare si art.36, 37, 42 si 43 din Legea nr.448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ; 

     In baza art.36, alin.(1), alin (2) lit.”a”si “d”, alin.(6), lit.a , pct.2 si in temeiul art.45, alin.(1) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

HOTARASTE 

 

   Art .1 Se aproba  la nivelul Comunei Abramut pentru anul 2017 ,un numar de 18 de asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap grav si un numar de 12 indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor 

legali ai copilului cu handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora . 

   Art. 2 Prezenta hotarare se comunica : 

           - Institutia Prefectului Judetul Bihor 

           - Primarul comunei Abramut  

           - Compartimentul de Asistenta Sociala  

           - Compartimentul de contabilitate  

           - La dosar  
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

 

 

   H O T A R A R E A  NR. 9 

Din 15 FEBRIARIE  2017 

 

Privind constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) ,pentru 

imbunatatirea situatiei romilor in comuna Abramut 

 

 

 

           Avand in vedere Expunerea de motive nr.435 din15.02.2017 si Raportul de specialitate nr.436 din 

15.02.2017  prin care se propune Consiliul local constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) in comuna 

Abramut ,a adresei Institutiei Prefectului Judetul Bihor Cancelaria Prefectului Biroul Judetean pentru romi 

nr.10400/04.0102016 ,privind necesitatea elaborarii si insusirii Planului de actiune locala, privind incluziunea 

minoritatii rome din comuna Abramut si constituirea Grupului de Lucru Local ( GLL ) in comuna Abramut. 



          In temeiul prevederilor HG nr.18/2015 ,pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de 

incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada  2015-2020 ;  

          Vazand avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local Abramut  inregistrat sub nr. 167 din 28 

ianuarie 2016. 

           In baza dispozitiilor art.36 alin (2) lit.’’d’’ , alin (6) lit. “a” pct. 2 si art.45 din Legea nr. 215/2001, 

legea administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

HOTARASTE 

 

   Art . ( 1) Se aproba constituirea Grupului de Lucru Local (GLL ) in comuna Abramut pentru imbunatatirea 

situatiei romilor ,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

       (2) Grupul de Lucru Local din comuna Abramut , va implementa  masurile cuprinse in Planul Local 

de Actiune pentru anii 2015-2020, privind incluziunea minoritatii romilor. 

  Art.2 Cu ducere la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza primarul comunei Abramut . 

  Art.3 Prezenta hotarare se comunica cu: 

           - Institutia Prefectului Judetul Bihor 

           - Primarul comunei Abramut  

           - Membrii GLL 
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COMUNA ABRAMUT 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  ABRAMUT 

 

 

 

 

H O T A R A R E A   NR. 10 

DIN   21.02.2017 

 

 

privind asumarea Planului de acţiune locală privind 

incluziunea minorităţii rome 

 

 

 

 Având în vedere Expunerea de motive  si Raportul de specialitate   prin care se propune Consiliului local 

asumarea Planului de acţiune locală privind incluzinea minorităţii rome, a adresei Institutiei Prefectului Judetul 

Bihor Cancelaria Prefectului Biroul Judetean pentru romi nr. 10400/2016, privind necesitatea elaborarii si 

insusirii  Planului de actiune locala, privind incluziunea minoritatii  rome din comuna Abramut 

 În temeiul prevederilor HG nr. 1221/2011, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune 

a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 – 20120; 

 Văzând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

 În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit.”d”, alin(6) lit. „a” pct. 2 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 



 Art.1 Consiliul Local al comunei Abramut îşi asumă Planul de acţiune locală privind incluzinea minorităţii 

rome din comuna Abramut, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă introducerea planului de acţiune locală privind incluziunea minorităţii rome în strategia 

de dezvoltare a comunei Abramut.  

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: 

   -Instituţia Prefectului JudeţulBihor 

   -Primarul comunei Abramut 

   -membrii GLL 
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JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA  ABRAMUT 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA 11  

din 21.ferbruarie. 2017 

 



pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

Comunei Abramut , judeţul Bihor pentru anul 2016, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

            Analizând raportul de specialitate nr.433 din 15.02.2017 privind evaluarea secretarului comunei 

Abramut pe anul 2016, 

Expunerea de motive a Primarului comunei Abramut nr 434//15.02.2017; 

Având în vedere prevederile: 

- art.36, alin.(2) coroborat cu alin.(3), lit.”b”din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

 publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.69 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art.107,  alin.(2),  lit.”d” din  Hotărârea   Guvernului  nr. 611/2008   pentru  aprobarea  

 normelor  privind  organizarea  şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45  şi a art. 115 alin. (1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Primarul comunei Abramut initieaza urmatorul 

 

HOTĂRÂSTE  

 

                 Art.1 Se propune evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

Comunei ABRAMUT , pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezentul 

proiect de hotărâre. 

                Art.2 Se propune Primarului Comunei Abramut  întocmirea raportului de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Abramut , pentru anul 2016, conform 

calificativului de evaluare propus :  Foarte bine   
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT                                            

 

       PROCES – VERBAL 

 

     Incheiat azi  21.februarie.2017  cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei  

Abramut 

      Sedinta ordinara a Consiliului local al comunei  Abramut din data de  21,februarie,2017 

a fost convocata de catre primarul comunei Abramut prin Dispozitia nr. 55 din 15.02.2017 

 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Abramut  . 

            La sedinta sunt prezenti un numar de 11 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie , 

absenteaza doamna Torok Erzsebet si d-nul Pinter Attila   fiind prezenti majoritatea consilierilor in functie 

,sedinta este statutara si se pot adopta hotarari  valabile . 

 Domnul primar in calitate de initiator al proiectelor de hotarari  prezinta Ordinea de zi al sedintei ordinare a 

Consiliului local al comunei Abramut din data de  21 februarie 2017   si anume : 

        1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 

Abramut din data 21.01. 2017  

        2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al 

comunei  Abramut din data de 20.12. 2016 

        3. Proiect de hotarare privind aprobarea  Contului de executie bugetara al Consiliului local al 

comunei Abramut pe trimestrul IV 2016 

        4. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de invatamint preuniversitar de pe raza 

comunei Abramut pentru anul scolar 2017 – 2018 

        5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la investitia 

Extindere alimentare cu apa a localitatii Petreu comuna Abramut 

        6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la investitia 

Canalizare menajera a localitatii Petreu com. Abramut 

         7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Abramut 

        8. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 

grav si a a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu 

handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora la nivelul Comunei Abramut 

pentru anul 2017 



       9.Proiect de hotarare privind constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru imbunatatirea situatiei 

romilor in Comuna Abramut   

      10. Proiect de hotarare privind asumarea Planului de actiune locala privind incluziunea minoritatii rome 

      11. Proiect de hotarare privind propunerea de evaluare a activitatii profesionale a secretarului comunei 

Abramut pentru anul 2016  

      12. Raportul anual al primarului privind starea economica si de mediu al comunei si gestiunea bunurilor 

apartinind comunei Abramut pentru anul 2016. 

       13. Altele  

              Ordinea de zi prezentata  se supune la vot si se voteaza in  unanimitate cu 11 voturi pentru 

,adoptandu-se Hotararea nr.1 din 21.februarie .2017  privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare 

a Consiliului local al comunei Abramut din data de  21.februarie .2017 

          

 Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Abramut 

din data de 20.decembrie.2017 care a fost pus la dispozitia  domnilor consilieri spre insusire inainte de 

inceperea sedintei , cu 11  voturi pentru ,s-a adoptat Hotararea nr.2 din 21.februarie .2017   privind 

aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Abramut din data de 

20.decembrie.2017. 

 

          Se   trece  la dezbaterea  proiectelor de hotatari  inscrise pe ordinea de zi.  

          Domnul Kozak Robert - presedinte de sedinta invita pe domnul primar ca in calitate  de initiator 

al proiectelor de hotarari sa le  prezinte. 

 

          Domnul primar prezinta Proiectul de hotarare privind aprobarea  Contului de executie bugetara al 

Consiliului local al comunei Abramut pe trimestrul IV 2016 

          Domnul presedinte de sedinta solicita celor prezenti sa participe la discutii pe marginea 

materialelor prezentate 

       Ne  fiind inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  

  in forma prezentata care se voteaza  in unanimitate cu 11 voturi pentru,  adoptandu-se Hotararea nr. 3 din 

21.februarie. 2017 privind  aprobarea  Contului de executie bugetara al Consiliului local al comunei 

Abramut pe trimestrul IV 2016 

          

 Domnul primar prezinta in continuare Proiectul  de hotatare privind aprobarea retelei scolare de invatamint 

preuniversitar de pe raza comunei Abramut pentru anul scolar 2017 – 2018 

          Domnul presedinte de sedinta solicita celor prezenti sa participe la discutii pe marginea 

materialelor prezentate. 

 Doamna Puscas Lucia prezinta problema natalitatii scazute  continue in satul Fancica .in calsele 0-4  sunt 

inscrisi  doar 5 copii ,  la gradinita un singur copil . Astfel incepand din anul scolar 2017-2018 scoala si 

gradinita din satul Fancica  din pacate va fi inchisa. 

       Ne  fiind alte inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  



  in forma prezentata care se voteaza  in unanimitate cu 11 voturi pentru adoptindu-se Hotararea nr. 4 din  

21.februarie .2017  privind aprobarea retelei scolare de invatamint preuniversitar de pe raza comunei Abramut 

pentru anul scolar 2017 – 2018 

 

    Domnul primar prezinta Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati 

la investitia Extindere alimentare cu apa a localitatii Petreu comuna Abramut           Domnul presedinte 

de sedinta solicita celor prezenti sa participe la discutii , 

           Domnul primar arata ca actualizarea indicatorilor tehnico- economici la cele doua investitii care se 

vor derula in cadrul comunei Abramut  a fost necesara datorita scaderii TVA  de la 20 % la 19 %. 

            Ne  mai  fiind inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  

in forma prezentata care se voteaza  in unanimitate cu 11 voturi pentru adoptandu-se Hotararea nr. 5 din 

21.februarie .2017  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la investitia Extindere 

alimentare cu apa a localitatii Petreu comuna Abramut”          

          

           Domnul primar prezinta urmatorul proiect de hotarare din ordinea de zi si anume Proiect de 

hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la investitia Canalizare menajera a 

localitatii Petreu,  com. Abramut . 

            Ne  mai  fiind inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  

in forma prezentata care se voteaza  in unanimitate cu 11 voturi pentru adoptandu-se Hotararea nr. 6 din 

21.februarie .2017 privind   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la investitia 

Canalizare menajera a localitatii Petreu com. Abramut 

 Domnul primar prezinta in continuare Proiectul  de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de 

functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei .   

 Domnul Maior Gheorghe – consilier in satul Fancica , prezinta punctul sau de vedere  ca la primaria 

Abramut chiar  sunt foarte putini angajati in comparatie cu alte primarii  si  vede de multe ori ca angajatii 

primariei stau si dupa program la servici datorita volumului mare de munca , astfel fiind necesara angajari noi . 

  

  Ne  mai  fiind inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  in forma 

prezentata care se voteaza  in unanimitate cu 11 voturi pentru adoptandu-se Hotararea nr. 7 din 21.februarie 

.2017  privind aprobarea organigramei si statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei. 

 

Domnul primar prezinta urmatorul Proiect  de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap grav si a a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor 

legali ai copilului cu handicap grav , adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora  , la 

nivelul Comunei Abramut pentru anul 2017 

Domnul presedinte de sedinta solicita celor prezenti sa participle la discutii  

Ne  mai  fiind inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  in forma 

prezentata care se voteaza  in unanimitate cu 11 voturi pentru adoptandu-se Hotararea nr. 8 din 21.februarie 

.2017  privind privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a a 

numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav , 

adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora , la nivelul Comunei Abramut pentru anul 2017. 



 

        Domnul primar prezinta Proiectul de hotarare privind constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) 

pentru imbunatatirea situatiei romilor in Comuna Abramut   

            Domnul presedinte de sedinta solicita celor prezenti sa participle la discutii  

            Ne  mai  fiind inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  

in forma prezentata care se voteaza  in unanimitate cu 11 voturi pentru adoptandu-se Hotararea nr. 9 din 

21.februarie .2017 privind constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru imbunatatirea situatiei romilor 

in Comuna Abramut  . 

 

Domnul primar prezinta in continuare Proiectul  de hotatare privind asumarea Planului de actiune locala 

privind incluziunea minoritatii rome. 

 Domnul presedinte de sedinta solicita celor prezenti sa participe la discutii pe marginea materialelor 

prezentate 

Doamna Puscas  Lucia , consilier din satul Abramut , arata ca se observa o imbunatatire  continua a 

situatiei romilor din comuna Abramut care se datoreaza implicarii  permanente a factorilor de raspundere de la 

nivelul comunei (scoala ,primariei , Politiei , Medic de familie ) si a fundatiei Diakonia 

       Ne  fiind inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  

  in forma prezentata care se voteaza  in unanimitate cu 11 voturi pentru adoptanu-se Hotararea nr. 10 din  

21.februarie .2017 privind   privind asumarea Planului de actiune locala privind incluziunea minoritatii 

rome. 

 

Domnul primar prezinta urmatorul Proiectul  de hotarare privind evaluare  activitatii profesionale a 

secretarului comunei Abramut pentru anul 2016  

 Domnul presedinte de sedinta solicita celor prezenti sa participle la discutii . 

 Ne  mai  fiind inscrieri la discutii presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare  in forma 

prezentata care se voteaza  in unanimitate cu 11 voturi pentru adoptandu-se Hotararea nr. 11 din 

21.februarie .2017 privind evaluarea  activitatii profesionale a secretarului comunei Abramut pentru anul 

2016  

 

 

Domnul primar prezinta in contiunare Raportul anual al primarului privind starea economica si de mediu 

al comunei si gestiunea bunurilor apartinind comunei Abramut pentru anul 2016. 

           Domnii consilieri au luat act de Raportul prezentat de domnul primar  

Secretarul comunei arata ca in conformitate cu  Legea administratiei publice locale nr.215/2001compl. 

si modificata si domnii consilieri au obligatia de a  intocmi si prezenta anual un Raport de activitate in  fata 

consiliului local. Deci asteptam Rapoartele ! 

Se trece la ultimul punct Alte  nu s-au ridicat probleme  

            Ordinea de zi fiind epuizata sedinta se ridica . 
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