
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

H O T A R A R E A   nr.  13   

DIN   06.04.2017 

 

            Privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  Sedintei  ordinare  a  Consiliului  Local 

                              al  Comunei  Abramut  din  data  de  06.04.2017 

 

           Avand  in  vedere  Dispozitia  primarului  privind  convocarea  Sedintei  

ordinare  a  Consiliului  Local  al  Comunei  Abramut  pentru  data de  31.03.2017 

          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  06.03.2017   în  forma  propusa   in  Dispozitia  

de  convocare   nr. 84  din  31.03.2017  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 06.04.2017 

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

local al comunei  Abramut din data de 21.02.2017 

        3.Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului Local  al  

Comunei  Abramut, pentru urmatoarele trei luni  

        4. Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local pe anul 2017 

        5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru 

Primaria comunei Abramut 

        6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului pentru Asigurarea cu resursele materiale 

necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2017 

        7. Proiect de hotarare privind privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a 

comunei Abramut 



         8. Proiect de hotarare privind afectarea domeniului public Abramut   cu privire la 

Canalizarea menajera a localitatilor Petrreu comuna Abramut     

          9. Altele 

Art. 2.  Se aproba completarea ordinei de zi cu urmatorul punct : 

        1. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de la 

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate 

cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local 

in comuna Abramut: infiintarea si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale in localitatea Petreu, 

dotare camin cultural din localitatea Petreu, comuna Abramut” 

        

    

       Presedinte de sedinta                              Contrasemeneaza  secretar                                                           

            Toth Ianos                                         Takacs   Maria 

 

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  ABRAMUT 

 

 

H O T A R A R E A   NR.14 

DIN  06.aprilie.2017 

 

 

Privind  aprobarea  Procesului  verbal  al  sedintei  ordinare  a  Consiliului 

Local  al  Comunei  Abramut  din  data  de 21.02.2017 

 

 

 

 

 

 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  21.02.2017 

 

  

  Presedinte de sedinta                              Contrasemeneaza  secretar                                                           

          Toth Ianos                                       Takacs   Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  ABRAMUT 

 

 

 

H O T A R A R E A   NR. 15 

din   06.04.2017 

 

privind  alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului 

Local  al  Comunei  Abramut, pentru urmatoarele trei luni  

 

 

 

   

 

 Văzând votul  consilierilor în funcţie, prezenţi, 

 În baza art. 35, alin. (1) si a art. 41 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 45 alin. (1) si 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.  Doamna/nul Toth Ianos  , se  alege  cu  votul  deschis  al  majoritatii  

consilierilor  in  functie  ca  presedinte  de  sedinta   pe  o  perioada  de  3  luni in care  

va  conduce  sedintele  Consiliului  Local  si  va  semna  hotararile  adoptate  de  acesta  . 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu: 



  - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 

  - primarul Comunei Abramut; 

    

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                              Contrasemeneaza  secretar                                                           

          Toth Ianos                                       Takacs   Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ABRAMUT 

COMUNA ABRAMUT 

JUDETUL BIHOR 

                                     

                                 HOTARAREA Nr. 16 

                                    Din 06.04.2017 

          privind  aprobarea  Bugetului Consiliului Local al comunei Abramut  

                                        pe anul 2017 

 

                         Avand in vedere  Expunerea de motive  nr.871/31.03.2017,intocmita 

de primarul Comunei Abramut,  Raportul de specialitate  nr.872/31.03.2017  intocmit de referentul 

contabil al Comunei Abramut  precum si a Raportului de avizare al comisiei de specialitate  pentru 



agricultura,activ.ec-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism,protectia mediului si turism  la 

proiectul de hotarare  privind aprobarea bugetului Consiliului local al Comunei Abramut pe anul 2017, 

 Tinand cont  de prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 ,publicata in M.O. 

nr.127/17.02.2017,  a Legii Finantelor Publice locale nr.273/2006 cu modificarie si completarile 

ulterioare , 

  Conform adresei nr.2795/14.03.2017  emisa de Administratia Judeteana  a Finantelor 

Publice Bihor ,cu privire la repartizarea indicatorilor pe trimestre a sumelor defalacte din taxa pe 

valoarea adaugata si a  

Cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 

                        Conform Deciziei dr.14/20.03.2017 privind repartizarea influientelor la 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate  pentru 

anul 2017,pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitare de stat, 

   

 

   In   baza  prevederilor art.36 alin.1si 2 lit.b,alin.4 lit a,art.45 din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001 republicata 

                                                                

                                                                 

CONSILIULUI   LOCAL  AL  COMUNEI  ABRAMUT 

 

H  O  T  A  R E  S  T  E ;  

                                                           

   Art.1.    Aprobarea bugetului  Consiliului local al Comunei Abramut  pe anul 2017 la sectiunea 

de functionare la partea de venituri  la suma de 3,718.35  mii lei. 

                                                                                                

Mii lei 

Denumire indicatori  Buget initial 2017 

VENITURI  TOTAL                

3,718.35 

VENITURI  PROPRII               

1,819.26 

VENITURI  CURENTE                

3,675.30 

VENITURI  FISCALE 
             

3,831.60 

Impozite  si taxe pe proprietate                 

320.20 



Impozitul  pe  clădiri   persoane fizice                   

32.00 

Impozitul  pe  clădiri persoane juridice                   

47.00 

Impozitul  pe  terenuri  persoane fizice                   

60.00 

Impozitul  pe  terenuri persoane juridice                     

1.20 

Impozit teren extravilan                   

180.00 

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                 

2,287.00 

SUME DEFALCATE DIN TVA pentru  invatamant si asistenta sociala                 

1,832.00 

SUME DEFALCATE DIN TVA pentru echilibrarea bugetelor locale                     

295.00 

 IMPOZITUL PE VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                   

1,187.90 

Din care cote defalcate din impozitul pe venit                     

506.90 

Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale                     

663.00 

Impozit pe venit                      

18.00 

Taxe pe utilizarea bunurilor                    

186.00 

Taxe asupra mijloacelor de transport persoane fizice                      

55.00 

Taxe asupra mijloacelor de transport persoane juridice                      

11.00 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                    

120.00 

Alte impozite si taxe                       

10.50 

VENITURI NEFISCALE                   

-156.30 

Venituri din concesiuni                       

10.00 



Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                     

116.36 

Varsaminte din sectiunea de functionare                  - 

282.66 

Subventii                     

43.05 

Subventii pentru pt incalzire                       

4.25 

Subventii pentru finant.sanatatii                     

38.80 

 

      Art.2 Se aproba  partea de cheltuieli a sectiunii de functionare in suma de 3,718.35 mii lei se 

repartizeaza pe actiuni dupa cum urmeaza : 

                                                                                                                

Mii lei  

 Buget initial 2017 

Mii lei 

CHELTUIELI  TOTAL              3,718.35 

AUTORITĂŢI   PUBLICE              1,008.91 

Cheltuieli  de  personal                580.11 

Bunuri si servicii                 468.00 

FOND DE REZERVA BUGETARA                 14.16 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia 

Autoritatilor locale 
                14.16 

ÎNVĂTĂMÂNT             1,471.00 

Cheltuieli  personal             1,242.00 

Bunuri si servicii                  190.00 

Burse                 16.00 

Asistenta sociala                 23.00 

SANATATE                38.80 

Cheltuieli de personal                38.80 

CULTURĂ  RECREERE ŞI  RELIGIE                 217.60 

Bunuri si servicii                    77.60 



Alte cheltuieli in domeniul culturii si religiei                140.00 

ASIGURARI SI ASISTENŢĂ  SOCIALĂ                 568.73 

Cheltuieli de personal                314.00 

Ajutor social               179.55 

Bunuri si servicii                 57.18 

Trnsfer fundatii                 18.00 

SERVICII   ŞI   DEZVOLTARE   PUBLICĂ                313.000 

Bunuri si servicii               313.00 

PROTECTIA MEDIULUI                 15.00 

Bunuri si servicii                  15.00 

ALTE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE                 10.00 

Bunuri si servicii                  10.00 

TRANSPORTURI                61.15 

Bunuri si servicii                61.50 

         Art.3.  Se aproba veniturile la sectiunea de dezvoltare in suma de 1,046.31 mii lei dupa 

cum urmeaza : 

Denumire indicatori Buget initial 2017 

TOTAL VENITURI   1,046.31 

Varsaminte din sectiunea de functionare      282.66 

Subventii de la bugetul de Stat        - 

Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor 

PNDR 

2014-2020 

    763.65 

Art.4.  Se aproba cheltuielile  la sectiunea de dezvoltare la suma de 1,205.00  mii lei repartizati pe 

capitole dupa cum urmeaza : 

 

Denumire indicatori           Buget 

initial 

TOTAL CHELTUIELI          1,205.00 

Cheltuieli de capital             431.78 

Dotari autoritati publice               

84.43 

Dotari scoala Petreu               



26.00 

Construire piata agroalimentara Petreu              

160.00 

Reparatii capitale sediu primarie               

139.45 

Canalizarea menajera a loc Petreu                

21.90 

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE 

          773.20 

Dotari camin cultural           120.00 

Camin de Batrani            270.69 

Strazi           382.53 

Deficitul sectiunii de dezvoltare           158.69 

 

 

Art.5  Aprobarea  Bugetului finantat integral din venituri  proprii  la partea de venituri la sectiunea 

de functionare  la suma de 137.29  mii lei si la partea de cheltuieli sectiunea de functionare la suma 

de 137.29  mii lei . 

Art.6  Aprobarea constituirii Fondului de rezerva afalt la dispozitia autoritatiior publice locale in caz 

de calamitati precum si pentru acordarea unor ajutoare catre alte unitati administrativ teritoriale aflate in 

situatii de extrema dificultate , in suma de 14.6 mii lei. 

 Art.7  Aprobarea utilizarii excedentului din anii anteriori in suma de 158.69 mii lei in anul 2017,la 

sectiunea de 

Dezvoltare . 

 Art.8   Aprobarea Programului de investitii pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2017. 

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                              Contrasemeneaza  secretar                                                           

          Toth Ianos                                       Takacs   Maria 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL ABRAMUT 

 

 

                               HOTĂRÂREA nr. 17 

   Din   06.04.2017 

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice  

pentru Primăria Comunei Abrămuţ 

 

Analizând raportul de specialitate nr. 868 din 31.03.2017 întocmit de către secretarul comunei 

Abrămuţ prin care se propune aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de 

specialitate al Primăriei Comunei Abrămuţ, ţinând cont de modificarea organigramei şi a statului de 

funcţii a autorităţii, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 21 februarie 2017, 

Având în vedere prevederile: 



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

ulterioare; 

- Ordinului  nr. 7.660 / 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului  de 

ocupare a funcţiilor publice; 

- Hotărârii  nr. 611/ 2008  (actualizată)  pentru  aprobarea  normelor  privind  

organizarea  şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 

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

- 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; 

- Proiectului planului de ocupare a funcţiilor publice, transmis Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici;  

 

 În baza 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 planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primăriei 

Comunei Abrămuţ, conform Anexei 2b care face parte integrantă din raport,  

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. 

 

 

Presedinte de sedinta                              Contrasemeneaza  secretar                                                           

          Toth Ianos                                       Takacs   Maria 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  ABRAMUT 

 

 

 

H O T A R A R E A   NR. 18 

Din   06.04. 2017 

 

 

 Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale  

si financiare pentru gestiunea  situatiilor de urgenta  

din comuna Abramut pe anul 2017 

 

  Avand in vedere Expunerea de motive nr .869 /31.03.2017 si a Referatului de specialiate nr. 

870/31.03.2017  la Proiectul de hotarare si a  adresei  Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 

Crisana al Judetului Bihor  privind metodologia de intocmire a Planului de asigurare cu resurse umane 

, materiale si financiare pentru gestionarea  situatiilor de urgenta din comuna Abramut pentru anul 

2017 ,precum si a Raportului de avizare al comisiei de specialitate nr.929/2017,   

  Tinand cont de prevederile Ordonantei de Urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de 

Management al Situatiilor de Urgenta, Legea  privind protectia civila nr. 481/2001 modificata si 

completata prin Legea nr. 212/2006, HG nr. 1040/2006, HG 1491/2004, Ordinul MIRA  nr. 

50453/2005 

  In baza art. 36 alin 1 si 2 lit. d alin. 6 lit. a pct.  8  si a art. 45 din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001 republicata , 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  ABRAMUT 

 

H O T A R E S T E 

 



Art.1. Se aproba Planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru 

gestiunea si situatiilor de urgenta din comuna Abramut pe anul 2017 

  Art.2. Planul de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea 

situatiilor de urgenta din comuna Abramut pe anul 2017 dupa aprobare se va depune la Inspectoratul 

pentru situatii de urgenta ,, Crisana ,,  judetul  Bihor. 

  Art. 3. Prezenta hotarare se comunica : 

- Instituatia Prefectului Judetul Bihor 

- La dosar  

 

                 

Presedinte de sedinta                              Contrasemeneaza  secretar                                                           

          Toth Ianos                                       Takacs   Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

H O T A R A R E  A  NR.  19 

DIN   06.04.2017 

privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei  Abramut 

 

 

Consiliul local al comunei Abramut, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

06.04.2017, 

 Având în vedere raportul de specialitate nr.874 /31.03.2017 întocmit de primarul comunei 

Abramut, din care rezultă necesitatea însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de 

stemă a comunei Abramut , 



 Văzând procesul verbal nr. 882 /27.02.2017 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii şi 

consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de stemă la sediul consiliului local, afişare care a avut 

loc în ziua de 27.02.2017 ., 

 Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate, 

 Ţinând cont de prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind stabilirea 

metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 

comunelor şi de prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) şi 

art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a  comunei  Abramut, judeţul. Bihor, 

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             Art.2. Se aproba explicatia heraldică a culorilor si simbolurilor conform anexei nr.2 la 

prezenta hotărare. 

            Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului/ secretarului 

comunei Abramut, care o va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din 

cadrul Consiliului Judeţean Bihor . 

 

  

 

                 

Presedinte de sedinta                              Contrasemeneaza  secretar                                                           

          Toth Ianos                                       Takacs   Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

 

          H O T Ă R Â R E A NR. 20 

                                      DIN  06.04. 2017 

 

 

 privind afectarea domeniului public Abramut   cu privire la Canalizarea menajera a localitatilor 

Petrreu ,comuna Abramut 

   

 

Având în vedere Expunerea de motive a primarul comunei Abramut nr.879 din 31.03.2017 

prin care se propune adoptarea prezentei hotărâri, 

                 Ţinând cont de Raportul de specialitate nr.880 din 31.03.2017 întocmit de 

inspectorul de urbanism si a Raportului de avizare al comisiei de specialitate nr. 475 din 06.04.2017  la  

proiectul de hotarare privind afectarea domeniului public Abramut   cu privire la Canalizarea 

menajera a localitatilor Petrreu ,comuna Abramut 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu 

modificarile si completarile ulterioare , ale Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , 

republicata si actualizata  

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c , alin.4 lit.d,alin.(6)lit.a pct. 11,14 si a art.45 alin.1 si 2 lit.e  

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 afectarea domeniului public Abramut in scopul CANALIZARII MENAJERA A 

LOCALIATII PETREU , COMUNA  ABRAMUT pe strazile si drumurile  conform Anexei 1 , care 

face parte integrata din prezenta hotarare. 

Art. 2 . – Primarul comunei Abramut va  asigura  ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 

hotarari. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; 

- Primarul comunei Abramut; 

- Consiliul Judetean Bihor-Direcţia Tehnică; 



- La dosar ; 

- Ptr.afisare  

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                              Contrasemeneaza  secretar                                                           

          Toth Ianos                                       Takacs   Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT  

 

 

HOTARARE  nr.21 

Din 06.04.2017 

 

Privind aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de la Fondul National de 

Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu 

prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes 

local in comuna Abramut: infiintarea si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale in 

localitatea Petreu, dotare camin cultural din localitatea Petreu, comuna Abramut” 

 

 Avand in vedere: 

- Raportul nr .878 din 31.03.2017 intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei ABRAMUT, propune prelungirea scrisorii de 



garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 

SA IFN, in conformitate cu prevederile art. 3 din OUG 79/2009; 

 

- Avand in vedere Contractul de finantare nr. C322010960500075/30.06.2010 recodificat 

C0720000T210960500075 si a actelor aditionale ulterioare incheiate cu Ministerul Agriculturii, 

Padurilor si Dezvoltarii Rurale – AFIR  

 

- Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru 

stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru 

renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in 

zonele rurale; 

 

- H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de 

Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor 

alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala; 

 

- Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 

nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, Fondul European Agricol 

de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 

1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) 

nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

- Expunerea de motive a Primarului, precum si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Local al comunei Abrămuţ, judetul Bihor; 

 

- In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si 2 lit (b), alin. 4 lit. (c), alin.6 pct.13,art.39 alin.1  si ale 

art. 45, alin. 1 si alin 2-lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

CONSILUL LOCAL AL COMUNEI  ABRĂMUŢ 

HOTARASTE: 

 



Art. 1. Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 121/27.08.2012 cu 5 luni, 

respectiv pana la data de 30.11.2017 de la Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea 

AFIR, pentru valoarea de 3.825.957,30 lei destinata acoperirii in proportie de 110% a sumei de 

3.478.143,00 lei solicitata ca avans conform Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, nr. C322010960500075/30.06.2010 recodificat 

C0720000T210960500075, destinat realizarii investitiei ,, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes 

local in comuna Abramut: infiintarea si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale in 

localitatea Petreu, dotare camin cultural din localitatea Petreu, comuna Abramut”. 

           

Art. 2. Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de 

Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN. 

 

Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica  

- Primarului comunei in vederea ducerii la indeplinire 

- FNGCIMM SA IFN  

- AFIR 

 

 

 

Presedinte de sedinta                              Contrasemeneaza  secretar                                                           

          Toth Ianos                                       Takacs   Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT                                            

 

                                 PROCES – VERBAL 

 

     Incheiat azi  06.aprilie.2017  cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei  

Abramut 

      Sedinta ordinara a Consiliului local al comunei  Abramut din data de  06.aprilie.2017 

a fost convocata de catre primarul comunei Abramut prin Dispozitia nr. 84 din 31.03.2017 

 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 Puscas Lucia  si d-nul Pinter Attila   fiind prezenti majoritatea consilierilor in 

functie ,sedinta este statutara si se pot adopta hotarari  valabile . 

 

         Domnul primar propune completarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al 

comunei Abramut din data de  06.04.2017   cu un punct  : 

      



  „  Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de laFondul 

National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu 

prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in 

comuna Abramut: infiintarea si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale in localitatea Petreu, dotare 

camin cultural din localitatea Petreu, comuna Abramut 

 Cu aceasta completare 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  06.04.2017  si 

anume : 

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

comunei Abramut din data 06.04.2017 

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

local al comunei  Abramut din data de 21.02.2017   

        3. Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta al  Consiliului Local  al  

Comunei  Abramut, pentru urmatoarele trei luni 

        4.  Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local pe anul 2017 

        5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru 

Primaria comunei Abramut 

        6. Proiect de hotarare privind  aprobarea  Planului de Asigurare cu resurse umane materiale 

si financiare necesare  pentru gestionarea Situatiilor de Urgenta  in comuna Abramut pentru anul 

2017        

        7. Proiect de hotarare privind  însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 

Abramut 

         8. Proiect de hotarare privind afectarea domeniului public Abramut   cu privire la 

Canalizarea menajera a localitatilor Petrreu comuna Abramut     

       13. Altele  

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

pentru ,adoptandu-se Hotararea nr.13 din 06.04.2017  privind aprobarea ordinii de zi a sedintei 

ordinare a Consiliului local al comunei Abramut din data de  06.04 .2017 

          

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

Abramut din data de 21.februarie.2017 care a fost pus la dispozitia  domnilor consilieri spre insusire 

inainte de inceperea sedintei , cu 11  voturi pentru ,s-a adoptat Hotararea nr.14 din 06.04.2017   

privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Abramut 

din data de 21.02.2017. 

         

            Pentru buna desfasurare a sedintei secretarul comunei solicita domnilor consilieri  sa 

faca propuneri pentru alegerea unui presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni  

           Doamna Blasko Maria-Magdolna consilier din satul Petreu propune ca presedinte de 

sedinta pe domnul Toth Ianos consilier din satul Petreu ne mai fiind alte propuneri  se supune la vot 

propunerea facuta in unanimitate de  11 voturi pentru , se  adopta Hotararea  nr. 15 din 06.04.2017 



privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Abramut pentru o 

perioada de trei luni  

 

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

          Domnul Toth Ianos - 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  bugetului local pe anul 

2017 

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

materialelor prezentate 

          Domnul primar  arata ca la Gradinita din Petreu este  necesara reparatii exeterioare 

deaorece  fatada cladirii are un aspect necorespunzator . Reperetiile , modificarile si modernizarile 

interiorare au fost  facute in mod corespunzator asigurand  copiilor un climat  si conditii bune . 

   Domnul  primar  mai arata ca este necesar cumpararea unei noi autoturism pentru primarie  

deorece la Compartimentului Administrativ, Gospodărire şi Întreţinere  este munca de teren pe tot 

teritoriul comunei . 

   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. 

16 din 04.06. 2017 privind  aprobarea  aprobarea  bugetului local pe anul 2017  

     Domnul primar prezinta in continuare Proiectul  de hotatare privind aprobarea Planului de 

ocupare a functiilor publice pentru Primaria comunei Abramut 

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

materialelor prezentate. 

    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. 

17 din 06.04.2017  privind  aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru Primaria 

comunei Abramut 

     Domnul primar prezinta Proiectul de hotarare privind aprobarea  Planului de Asigurare cu 

resurse umane materiale si financiare necesare  pentru gestionarea Situatiilor de Urgenta  in comuna 

Abramut pentru anul 2017        

Domnul presedinte de sedinta solicita celor prezenti sa participe 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. 18 

din 06.04 .2017  privind aprobarea  Planului de Asigurare cu resurse umane materiale si 

financiare necesare  pentru gestionarea Situatiilor de Urgenta  in comuna Abramut pentru 

anul 2017        

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

hotarare privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Abramut.  Domnul primar 



prezinta varianta finala a stemei cu descrierea ei .D-na Csilik Piroska spune  ca varianta finala este o 

alegere buna . 

    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. 19 

din 06.04.2017  privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Abramut. 

   Domnul primar prezinta in continuare Proiectul  de hotarare privind afectarea domeniului 

public Abramut   cu privire la Canalizarea menajera a localitatilor Petrreu comuna Abramut    .   

   Doamna Blasko Maria Magdolna – consilier in satul Petreu  , intreaba daca podurile betonate 

din fata caselor vor fi  sparte ; Domnul primar arata ca  acest lucru va  fi inevitabila deorece altfel nu 

se vor putea fi executate lucrarile de canalizare  . D-na Csilik Piroska intreaba ca in acest proiect de 

canalizare a localitatii Petreu nu este inclus si betonarea santurilor ? Raspunsul domnului primar este:  

nu .    

  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. 20 

din 06.04 .2017  afectarea domeniului public Abramut   cu privire la Canalizarea menajera a 

localitatilor Petrreu comuna Abramut    . 

       Domnul primar prezinta ultimul Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a  

Scrisorii de Garantie de laFondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si 

Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, 

Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Abramut: infiintarea si dotarea 

infrastructurii aferenta serviciilor sociale in localitatea Petreu, dotare camin cultural din localitatea 

Petreu, 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. 21 

din 06.04.2017  privind  aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de 

laFondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in 

conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Imbunatatirea retelei de 

drumuri de interes local in comuna Abramut: infiintarea si dotarea infrastructurii aferenta 

serviciilor sociale in localitatea Petreu, dotare camin cultural din localitatea Petreu, comuna 

Abramut 

Se trece la ultimul punct : Alte   

Domnul consilier  Maior  Gheorghe, la cererea d-nei Puscas Lucia consilier din satul Abramut 

si directoare la Scoala Gimnaziala din comuna Abramut ( absenta la prezenta sedinta)  ridica  

problema  scolii  din satul Abramut . In urma contolului la scolile din comuna,  efectute de Inspectia 

Sociala Bihor, au fost semnalate mai multe probleme dintre care primul este lipsa rampei pentru 

persone cu di  dar datorita pantei cu inclinatie mai mare de 10 grade  nu se poate  face  o rampa 

corespunzatoare. O alta problema este starea foarte rea a cladirii, dar situatia juridica a cladirii este 

incerta fiind revendicat de catre Biserica Greco - Catolica Abramut  .  

Domnul Maior Gheorghe vine cu idea de  a cumula scoala din satul Abramut cu cea din satul 

Fancica , deoarece la Fancica este o scoala cu etaj intr-o stare foarte buna cu toate dotarile si conditiile 

corespunzatoare , dar cu un numar redus de copii care frecventeaza scoala . In Abramut sunt inscrisi 12 



elevi dar  trebuie rezolvat transportul lor la Fancica. Domnul primar propune o analiza detailata a 

aspectelor semnalate .    

            Ordinea de zi fiind epuizata sedinta se ridica . 

 

     

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                              Contrasemeneaza  secretar                                                           

          Toth Ianos                                       Takacs   Maria 

 

 

 

 

 


