
CONSILIUL  AL COMUNEI ABRAMUT 

 

 

 

H O T A R A R E A   nr. 22  

DIN   27.06.2017 

 

 

            Privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  Sedintei  ordinare  a  Consiliului  Local 

                              al  Comunei  Abramut  din  data  de  27.06.2017 

 

 

 

 

           Avand  in  vedere  Dispozitia  primarului  privind  convocarea  Sedintei  ordinare  a  Consiliului  

Local  al  Comunei  Abramut  pentru  data de  27.06.2017 

          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   

 

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

Abramut din data 27.06.2017 

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

comunei  Abramut din data de 06.04.2017 

        3. Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local pe anul 2017 , rectificat , varianta I 

        4. Proiect de hotarare privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 

SEM I  2017 

        5. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare  

I0tercomunitară Regio BH Nord  

        6.Proiect de hotarare privind modificarea tarifului pentru activitatile de colectare , transport si 

depozitare a deseurilor menajere in comuna Abramut 

        7. Altele  

    

 

                  Presedinte de sedinta                                        Contrasemeneaza  secretar                                                           

                       Toth  Ianos                                                Takacs   Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  ABRAMUT 

 

 

H O T A R A R E A   NR. 23 

DIN  21.februarie.2017 

 

 

Privind  aprobarea  Procesului  verbal  al  sedintei  ordinare  a  Consiliului 

Local  al  Comunei  Abramut  din  data  de 06.04.2017 

 

 

 

 

 

 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 06.04.2017 

 

  

 

 

 

 

   

               Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar 

                       Toth Ianos                                                                 Takacs  Maria                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 25 

Din 27.06.2017 

  privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru  SEM I   2017 

 

 

       Vazand referatul Compartimentului de Asistenta sociala nr. 1657/21.06.2017, 

       Avand in vedere prevederile art.40 , alin(2) din Legea 448 / 2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata si actualizta, referitor la intocmirea si prezentarea unui 

raport semestrial catre consiliul local cu privire la activitatea asistentilor personali , precum si prevederile 

art.29 din H.G. nr. 268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; raportul de avizare al 

comisiei de specialitate Abramut 

     In temeiul prevederilor art.36,alin.(2), lit.d. , alin.(6), lit.a , pct.2 si ale art. 115, alin.(1), lit.b din Legea 

administratiei publice locala ,215/2001 ,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , 

 Propune , 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

 

 

   Art .1 Se aproba raportul privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu 10 handicap grav 

pentru perioada Sem I 2017 ,conform anexelor 1  ce fac parte integranta din prezenta hotarare . 

   Art. 2 Prezenta hotarare se comunica : 

           - Institutia Prefectului Judetul Bihor 

           - Primarul comunei Abramut  

           - Compartimentul de Asistenta Sociala  

 - Publicul prin afisare 

 

 

 

 

 

Presedinte  de sedinta                   Contrasemneaza  

  Toth Ianos                                                                                            Secretar 

         Takacs  Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL COMUNEI ABRĂMUŢ 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 26 

din 27.06.2017 

 

 

privind aprobarea cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare  

Intercomunitară Regio BH Nord 

 

 Având în vedere faptul că, Comuna Abrămuţ este membru al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Regio BH Nord, constituită în condiţiile legii, având ca obiectiv general dezvoltarea 

durabilă în domeniul economic, social, cultural, precum şi din punct de vedere al mediului, al 

infrastructurii, etc. a zonei constituite din teritoriile asociaţilor. 

Ţinând cont de prevederile art. 12, alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii, 

Respectând Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei nr. 1 din data de 07.04.2017, potrivit căreia 

cotizaţia asociaţilor pentru anul 2017 este în sumă de 106.145 RON de la comuna Abrămuț, 76.940 de la 

comuna Buduslău și 149.120 RON de la comuna Cherechiu, 

 Luând în considerare prevederile art. 12, alin. 1, coroborat cu art. 36, alin. 2, lit. e) şi cu art. 36, 

alin. 7, lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

În conformitate cu prevederile art. 39 şi urm. din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                     Consiliul Local al Comunei Abrămuţ 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă plata cotizaţiei Comunei Abrămuţ pe anul 2017 pentru Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Regio BH Nord în cuantum de 106.145 RON. 

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

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu: 

  - Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor, 

  - Primarul Comunei Abrămuţ, 

  - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Regio BH Nord. 

 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă                                                         Contrasemnează                  

  Toth  Ianos                               Secretarul Comunei 

                 Takacs  Maria 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT 

 

 

      H O T Ă R Â R E A nr.  27 

DIN 27. IUNIE. 2017 

 

Privind modificarea   tarifului pentru activitatile de colectare , transport si depozitare a deseurilor menajere 

in comuna Abramut 

 

 

 

    Având in vedere Expunerea de motive nr.1659 din 21.06.2017 și Raportul de specialitate nr.1660 din 

21.06.2017 la  Proiectul de hotarare modificarea   tarifului pentru activitatile de colectare , transport si 

depozitare a deseurilor menajere in comuna Abramut 

              Luând act de Memoriul tehnico-economic privind necesitatea modificarii – ajustarii tarifelor de 

salubrizare in comuna Abramut intocmit de SC AVE Bihor inregistrat sub nr. 108/10.05.2017, a 

Contractului  de delegarea de gestiune a activitatii de colectare separata a deseurilor de pe teritoriul 

comunei Abramut nr.364/02.03.2015 

         In temeiul  prevedrilor Legii 99/2014 de modificare a Legiiu nr. 101/2016 privind serviciul de 

salubrizare al localitatilor ; Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al 

serviciului de salubrizare a localitatilor 

 In conformitate cu :  

Art. 7 din  Ordinului ANRSC nr. 109/09.07.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire , 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice de salubrizare a localitatilor care precizeaza 

competenta exclusiva a administratiilor locale de a aproba tarifele pentru activitatile de salubrizare,  

Art. 10 din HG nr. 349 din 21 aprilie 2015 privind depozitarea deseurilor care prevede ca „ Costurile 

aferente activitatii de depozitare se suporta de catre generatorii si detinatorii de deseuri „ 

Art . 15 din Ordinul ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire , ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice de salubrizare a localitatilor prin 

care se justifica modificarea tarifelor determinata de punerea in functiune a unor utilaje pentru 

imbunatatirea calitativa a serviciului public . 

          Vazand avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local Abramut  inregistrat sub nr. 1671 din 

27.06.2017. 

           In baza dispozitiilor art.36 alin (2) lit.’’d’’ , alin (6) lit. “a” pct. 14 si art.45 din Legea nr. 215/2001, 

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

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT  

H o t ă r â ş t e: 

Art.1.Se aproba modificarea prin Act Aditional a Contractului de delegare de gestiune a activitatii 

de colectare separata a deseurilor de pe teritoriul Comunei Abramut, nr. 364 din 02.03.2015 , conform 

Anexei. 1. 

Art..2.Se imputerniceste d-l Primar Barcui Barna pentru semnarea Actului Aditional. 

           Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu:  

- Institutia Prefectului Judetului Bihor 

- Primarul Comunei Abramut 

- SC AVE BIHOR SRL 

 

 

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  Contrasemnează secretar 

         Toth Ianos               Takacs  Maria 

         

 



Anexa 1  la   HCL nr. 27//27.06.2017     

 

 

  ACT ADITIONAL nr. 3 din  27.06.2017  

privind modificarea Contractului de delegare de gestiuniune a activității de colectare separată a 

deșeurilor de pe teritoriul Comunei Abrămut, nr. 364 din 02.03.2015  

 

 

 

In conformitate cu prevederile legale in vigoare impuse de  Legea 99/2014 de 

modificare a Legiiu nr. 101/2016 privind serviciul de salubrizare al localitatilor  

Prin prezentul Act Adițional părțile contractante : 

 

Comunn Abramut, cu sediul in localitatea Abramut, str.Principala, nr.57 ,  judetul Bihor, reprezentat prin 

d-l primar Barcui Barna  in calitate de concedent pe de-o parte, 

 

SC AVE BIHOR SRL  cu sediul în Oradea, str. Parcului,  Nr. 3, înmatriculată la Camera de Comerţ şi 

Industrie Bihor sub nr. J05/2082/2008, C.U.I. RO 24324675, având cont IBAN RO36 BACX 0000  0002 

5625 0001 deschis la UNICREDIT BANK Oradea, cont Trezoreria Oradea : RO 97 TREAZ 

0765069XXX007619, reprezentată prin Sava Octavian Calin în calitate de administrator, in calitate de 

concesionar pe de alta parte, 

 

au convenit la modificarea  articolului 6 ,  pct.6.1  al Contractului de delegare de gestiuniune a 

activittii de colectare separata a deșeurilor de pe teritoriul Comunei Abrămuț, nr. 364 din 02.03.2015     

dupa cum urmeaza: 

 

„ Art.6 Tarife practicate  

6.1 Incepand din luna iulie 2017  tarifele practicate pentru prestarea activitatilor sunt: 

 1. persoane fizice – 9 lei /persoana/luna + TVA ( a fost 4,16lei/pers./luna + TVA) 

 2.pentru persoane juridice – 65 lei/mc + TVA ( a fost 43,33 lei/mc +TVA) 

Toate celelalte clauze contractuale raman neschimbate . 

          

Prezentul Act Aditional  s-a incheiat in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte contractanta. 

    

 

    

                     Concesionar,                                           Concedent,  

             S.C.AVE BIHOR S.R.L.                                    Comuna Abramut 

                Talos  Cristian                                               Primar  Barcui Barna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ABRAMUT 

 

        Hotararea nr.24  

                                                                      Din 27.06.2017 

 

 privind  aprobarea  Bugetului Consiliului Local al comunei Abramut  

                   pe anul 2017,rectificat varianta I 

 

                         Avand in vedere  Expunerea de motive nr.1655 din 21.06.2017  intocmita de primarul 

Comunei Abramut,  Raportul de specialitate nr.1656 din 21.06.2017 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 nr.1671/27.06.2017  la 

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

2017,rectificat varianta  I, 

            Vazand adresele 6007/11.05.2017, 6479/30.05.2017 emise de Administratia judeteana a finantelor 

Publice Bihor cu privire la repartizarea influientelor la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor 

Locale si la sumele din cota de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 

            In baza Hotararii 98/25.04.2017 emisa de Consiliul Judetean Bihor cu privire la repartizarea cotei 

de 20% 

Din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,a adresei 12220/22.06.2017 emisa de Consiliul 

Judetean Bihor privind finantarea programului ’Plan Urbanistic General si Regulament de Urbanism” 

 Tinand cont  de prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2017, nr.6/2017  ,a Legii  Finantelor 

Publice Locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, 

          

             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 

CONSILIUL   LOCAL  AL  COMUNEI  ABRAMUT 

 

H  O  T  A  R E  S  T  E ;  

                                                           

     Art.1   Se aproba bugetul  Consiliului local al Comunei Abramut  pe anul 2017 rectificat varianta  I 

sectiunea de functionare  partea de venituri  la suma de  4,144.16  mii lei. 

                                                                                                                                            Mii lei  

Denumire indicatori  Buget 

initial 

2017 

 

Influiente  Buget  

Rectificat 

2017 

 

VENITURI  TOTAL   3718.35 +425.81 4,144.16 

VENITURI  PROPRII  1,830.96 +450.61 2,281.57 

VENITURI  CURENTE   3,675.30 +425.81 4,101.11 

VENITURI  FISCALE 3,831.60 +465.61 4,297.21 

Impozite  si taxe pe proprietate   320.20 +30.61    350.81 

Impozitul  pe  clădiri   persoane fizice     32.00 +  6.40      38.40 

Impozitul  pe  clădiri persoane juridice     47.00       47.00 

Impozitul  pe  terenuri  persoane fizice     60.00  + 3.60      63.60 

Impozitul  pe  terenuri persoane juridice       1.20        1.20 

Impozit teren extravilan    180.00  + 20.61   200.61 



IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2,313.00  +55.00 2,368.00 

SUME DEFALCATE DIN TVA pentru  invatamant si asistenta 

sociala 
1832.00 +20.00 1,852.00 

SUME DEFALCATE DIN TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale  
 295.00 +20.00    315.00 

 IMPOZITUL PE VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN 

CAPITAL  
1.187.90     +380.00 1,567.90  

Din care cote defalcate din impozitul pe venit  506.90  506.90 

Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor 

locale  
663.000 +380.00 1,043.00 

Impozit pe venit    18.00       18.00 

Taxe pe utilizrea bunurilor  186.00  +15.00    201.00 

Taxe asupra mijloacelor de transport persoane fizice   55.00  +15.00     70.00 

Taxe asupra mijloacelor de transport persoane juridice   11.00      11.00 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 

functionare 
 120.00     120.00 

Alte impozite si taxe     10.50      10.50 

VENITURI NEFISCALE -156.30 -136.80 -196.10 

Venituri din concesiuni    10.00     10.00 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 

legale  116.36 +25.00  141.36 

Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezv. -282.66 -64.80 -347.46 

Subventii    43.05     43.05 

Subventii pentru pt incalzire      4.25       4.25 

Subventii pentru finant.sanatatii    38.80     38.80 

Subventii primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor 

de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati 

In invatamantul de masa 

   

 

    Art.2  Se aproba sectiunea de functionare a bugetului local  la partea de cheltuieli   la suma de 4,144.16 

mii lei 

                                                                                                                        Mii lei  

 Buget initial 

2017 

Mii lei 

influiente Buget  

Rectificat 

  2017 

   Mii lei  

CHELTUIELI  TOTAL   2,718.35 +425.81 4,144.16 

AUTORITĂŢI   PUBLICE   1,008.91 + 67.11 1,076.02 

Cheltuieli  de  personal     580.11 + 25.61    605.72 

Bunuri si servicii      428.80 +41.50    470.30 

FOND DE REZERVA      14.16       14.16 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorit.locale      14.16       14.16 

ÎNVĂTĂMÂNT  1471.00  +60.00  1531.00 

Cheltuieli  personal  1242.00   +20.00  1262.00 

Bunuri si servicii      190.00   +40.00    230.00 

Ajutoare sociale       23.00      23.00 

Burse      16.00      16.00 

SANATATE      38.80      38.80 

Cheltuieli de personal     38.80      38.80 

Bunuri si servicii        -        - 



CULTURĂ  RECREERE ŞI  RELIGIE     217.60   + 158.70   376.30 

Bunuri si servicii         77.60   +  98.70   176.30 

Alte cheltuieli in domeniul culturii si religiei   140.00    +60.00   200.00 

ASIGURARI SI ASISTENŢĂ  SOCIALĂ    558.73   +130.00   698.73 

Cheltuieli de personal   314.00    314.00 

Ajutor social  179.55    179.55 

Bunuri si servicii   57.18    +70.00   127.18 

Alte cheltuieli-Asociatii si fundatii   18.00    +60.00     78.00 

SERVICII   ŞI   DEZVOLTARE   PUBLICĂ   313.00    +10.00    323.00 

Bunuri si servicii    313.00   +10.00     323.00 

 PROTECTIA MEDIULUI      15.00        15.00 

Bunuri si servicii      15.00       15.00 

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE      10.00      10.00 

Bunuri si servicii      10.00      10.00 

Transporturi      61.15      61.15 

Bunuri si servicii      61.15      61.15 

Art.3.Se aproba veniturilor  bugetului local la sectiunea de dezvoltare la suma de  1,127.60 mii lei 

                                                                                                                                      Mii lei 

Denumire indicatori Buget initial 

2017 

Influiente  Buget 

Rectificat  

 2017 

TOTAL VENITURI 1046.31 +81.29 1,127.80 

Varsaminte din sectiunea de functionare   282.66 +64.80    347.46 

Subventii de la bugetul de Stat  763.65    763.65 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale  necesare 

sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 

 763.65    763.65 

Planuri si regulamente de urbanism   +16.49    16.49 

Art.4 Se  aproba  cheltuielile  bugetului local   la sectiunea de dezvoltare la suma de 1286.29 mii lei 

repartizati pe 

Capitole dupa cum urmeaza : 

Denumire indicatori     Buget 

   Initial 

    2017 

 

Influiente  

 

Buget 

Rectificat 

2017 

 

TOTAL CHELTUIELI 1205.00 81.29 1,269.80 

Cheltuieli de capital  431.78 81.29   513.07 

Autoritati publice – Dotari Achizitie Duster    84.43      84.43 

Invatamant –Dotari  Achizitie cazan incalzire    26.00      26.00 

Constructie piata agroalimentara Petreu  139.45  +24.80    164.25 

Reparatii sediu primarie  181.90  +40.00    221.90 

Canalizare menajera a localitatii Petreu   21.90      21.90 

Plan urbanistic general   +16.49     16.49 

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE  

NERAMBURSABILE 

 773.20   773.20 

Dotari camin cultural Petreu  120.00   120.00 

Camin de batrani Petreu  270.69   270.69 

Strazi  382.53   382.53 

Deficit     158.69 

    

Art.5. Se aproba bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii la sctiunea de functionare atat la 

Paretea de venituri cat si la partea de cheltuieli la suma de 152.29 mii lei. 



Art.6.Se aproba Programul de investitii pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2017. 

Art.7 Prezenta hotarare se comunica cu; 

     -Institutia Prefectului a judetului Bihor 

     -Administratia Judeteana a Finantelor Bihor 

     -la contabilitate 

     - afisare      

    -la dosar                                                              

                                   Presedinte de sedinta                                                Avizat 

                                     Toth Ianos                                                              Secretar 

                                                                                                                  Takacs Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRAMUT        

                                     

 

       PROCES – VERBAL 

 

     Incheiat azi  27.06.2017  cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al comunei  

Abramut 

 

      Sedinta ordinara a Consiliului local al comunei  Abramut din data de  27.06.2017 

a fost convocata de catre primarul comunei Abramut prin Dispozitia nr. 141 din 21.06.2017 

 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Abramut  . 

            La sedinta sunt prezenti un numar de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie , absenteaza  

d-nul Maior  Gheorghe   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 a sedintei 

ordinare a Consiliului local al comunei Abramut din data de  27.iunie.2017   si anume : 

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

Abramut din data 27.06.2017 

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

comunei  Abramut din data de 06.04.2017 

        3. Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local pe anul 2017 , rectificat , varianta I 

        4. Proiect de hotarare privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru 

SEM I  2017 

        5. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare  

Intercomunitară Regio BH Nord 



        6.Proiect de hotarare privind modificarea tarifului pentru activitatile de colectare , transport si 

depozitare a deseurilor menajere in comuna Abramut 

        7. Altele  

 

              Ordinea de zi prezentata  se supune la vot si se voteaza in  unanimitate cu 12 voturi pentru 

,adoptandu-se Hotararea nr.22 din 27.04.2017  privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a 

Consiliului local al comunei Abramut din data de  27.04 .2017 
 Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei 

Abramut din data de 06.04.2017 care a fost pus la dispozitia  domnilor consilieri spre insusire inainte de 

inceperea sedintei , cu 12  voturi pentru ,s-a adoptat Hotararea nr.23 din 27.06.2017   privind aprobarea 

procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Abramut din data de 06.04.2017. 

  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, 

rectificata , varianta I 

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

prezentate. 

          Domnul primar  arata ca  la  sediul primariei comunei sunt  necesare reparatii exeterioare deaorece  

fatada si acoperisul  cladirii au un aspect necorespunzator si se afla in stare foarte rea.   La Gradinita din 

localitatea Petreu  sunt necesare reparatii exeterioare .Domnul primar arata ca mai sunt necesare  sume 

pentru : aprovizionare cu lemne a scolilor , a caminului de batrani si a primariei , transfer sume catre culte 

pentru finalizarea capelei la Fancica , transfer sume catre Fundatia Platan pentru sustinerea cheltuielilor 

curente si majorarea cheltuielilor de personal pentru autoritatile publice deoarece in trimestrul II s-au facut 

noi angajari .  

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

  in forma prezentata care se voteaza  in unanimitate cu 12 voturi pentru,  adoptandu-se Hotararea nr. 24 

din 27.06. 2017 privind  aprobarea    bugetului local pe anul 2017, rectificata , varianta I 

  Domnul primar prezinta in continuare Proiectul de hotarare privind activitatea asistentilor personali 

ai persoanelor cu handicap grav pentru SEM I  2017         

  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 12 voturi pentru ,  adoptandu-se Hotararea nr. 25 

din  27.06.2017  privind  privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 

pentru SEM I  2017          

    Domnul primar prezinta urmatorul Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Regio BH Nord 

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 12 voturi pentru adoptandu-se Hotararea nr. 26 din 

27.04.2017 privind aprobarea cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Regio BH Nord 

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

modificarea tarifului pentru activitatile de colectare , transport si depozitare a deseurilor menajere in 

comuna Abramut 

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

D-na consiliera Bistran Jutka  arata ca majorarea dintr-odata cu suta la suta a tarifului pentru colectarea 

deseurilor menajere este foarte multa , oamenii din comuna o sa fie foarte revoltati si o sa ajungem ca 

familiile care au platit pana in prezent sa numai plateasca nici ei. D-na Torok Erzsebet – consiliera din 

localitatea Crestur spune ca ar trebui sa gasim o solutie ca sa plateasca toata lumea taxa menajera deoarece 

vecinii care nici pana in prezent nu au facut contract pentru aceasta prestatie rad de  familiile care platesc 

constiincios aceasta taxa. Dansa mai prezinta ca ea stie personal familii instariti care nici pana acuma nu au 



facut contaract pentru taxa menajera si familiile cu venituri mici platesc regulat acesta prestatie . D-na 

Blasko Maria arata ca ar trebui la nivelul primariei sa gasim o solutie  sa-i obligam  sa faca contract , de 

exemplu cand depun cereri la primarie pentru adeverinta de spatiu pentru schimbarea actului   de idenitate 

sau pentru alt document , sa refuzam sa-i servim  pana nu fac contract pentu taxa menajera . D-na secretara 

arata ca este ilegal sa nu eliberam adeverinta de spatiu pentru schimarea cartii de identitate .D-na Blasko 

Maria  spune ca ar fi necesar un panou de rusine  cu   lista datornicilor  provacand astfel platirea taxei  . D-

na Kovacs  Marta –consilier in satul Abranut arata cu panoul de rusine este un lucru copilaros , ar trebui ca 

consilierii locali sa porneasca in localiatile din comuna si sa convinga pe  oameni  ca  incheiera 

contractului este obligatoriu pentru fiecare  gospodarie in secolul XX.  Cu acesta propunere au fost deacord 

toti consilierii inafara de  d-na  Blasko Maria si sa puna  in aplicatie acesta propunere incepand din luna 

iulie 2017. Pararea doamnei Blasko  este ca  oamenii care nici pana in prezent nu au facut  contract nu vor 

plati nici pe viitor, astfel ea nu este deacord cu aceasta majorare . 

           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 si o abtinere din partea d-nei Blasko 

Maria astfel  adoptandu-se Hotararea nr. 27 din 27.06.2017  privind modificarea tarifului pentru 

activitatile de colectare , transport si depozitare a deseurilor menajere in comuna Abramut 

  

Se trece la ultimul punct din ordinea de zi : Alte   - nu sunt discutii- 

             Ordinea de zi fiind epuizata sedinta se ridica. 

 

 

 

 

     Presedinte de sedinta                                                       Contrasemneaza secretar  

             Toth  Ianos                                                                       Takacs  Maria 
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