
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

H O T Ă R Â R E  nr. 35
Din    02.08.2018

Privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  Sedintei  ordinare  a  Consiliului  Local
al  Comunei  Abramut  din  data  de  02.08.2018

           Având  în  vedere  Dispozi ia  primarului nr. 139/27.07.2018  privind  convocarea  edintei  ț Ș
ordinare  a  Consiliului  Local  al  Comunei  Abramut  pentru  data de  02.08.2018
          Având  in  vedere  prevederile  art.  43 din  Legea  Administra iei  publice  locale  nr.  215 /ț
2001 republicata .
          In  baza  art.  45 , Legea  privind  Administra ia  publică  locală  nr. 215/2001 republicată  ț

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ABRAMUT
H O T ĂR Â  T EȘ

          Art.1.  Se  aprobă  ordinea  de  zi  a  edintei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  Comuneiș
Abrămu   pentru  data  de  02.08.2018   în  forma  propusă   în  Dispozi ia  de  convocare   nr. 139ț ț
din  27.07.2018   emisă de  domnul  primar   după cum urmează : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a edintei ordinare a Consiliului local     alș
comunei Abrămu  din data 02.08.2018ț
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al edintei ordinare a Consiliului      ș
 local al comunei  Abrămu  din data de 07.06.2018ț
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului local al comunei Abrămu  pe anulț
2018 , varianta I
4. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea  contului  de  execu ie bugetară al  comunei  Abrămu ,ț ț
Trimestrul II  ,2018
5. Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  aigurării  combustibilului  necesare   utilajelor  pentru
decolamatrea văii Făncica i a văii Lacul Lighet , comuna Abrămu  , jude ul Bihorș ț ț
6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de
vacan ă pentru func ionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate alț ț ș
Primarului comunei Abrămu , jude ul Bihorț ț
7. Proiect de hotărâre  privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav
pentru  semestrul  I   2018
8. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  Primarului  comunei  Abrămu ,  pentru  indeplinireaț
demersurilor  necesare cu privire la  cumpărarea clădirii  *Magazin i  Bufet Abrămu  * i  pentruș ț ș
semnarea  documentelor  notariale necesare  acestuia
9. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  domeniilor  serviciilor  publice  i  a  locurilor  în  careș
contravenien ii , persoane fizice vor presta activită i în folosul comunită iiț ț ț
10. Proiect de hotărâre privind reziliera contractului de execu ie lucrări nr. 562/11.05.2010 încheiatț
cu S.C. CIAC S.A  cu privire la  Extindere re ea de alimentare cu apă ,  localiatatea Petreu ,ț
comuna Abrămuț
Altele
Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
Primarul comunei Abrămuț
Publicul prin afi areș
Site: www.comuna-abramut.ro 
             Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”,ț
 fiind prezen i 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu     ț ț

http://www.comuna-abramut.ro/


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:              
      PINTER  ATTILA        SECRETAR,

             TAKACS MARIA           

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

H O T Ă R Â R E  nr. 36
Din    02.08.2018

Privind  aprobarea  Procesului  verbal  al  edin ei  ordinare  a  Consiliuluiș ț
Local  al  Comunei  Abrămu   din  data  de 07.06.2018ț

Având  in  vedere  prevederile  art.  42 alin. 5  din  Legea  administra iei  publice  localeț
nr.  215/2001 republicat , ș

In  baza  art.   45 din  Legea  privind  Administra ia  publică   locală    nr. 215/2001ț
republicata  , 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ABRAMUT
H O T Ă R Â  T EȘ

Art.  unic ;  Se  aproba  con inutul  Procesului  verbal  al  edintei  ordinare  aț ș
Consiliului  Local  al  Comunei  Abrămu   din  data 07.06.2018ț

 

             Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”,ț
 fiind prezen i 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu     ț ț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ:              
      PINTER  ATTILA    SECRETAR,

      TAKACS MARIA           

                                



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

HOTARAREA nr.37
Din  02.08.2018

Privind aprobarea rectificarii Bugetului  Consiliului Local al Comunei Abramut  pe anul
2018,  varianta  I

              Avand in vedere  Expunerea de motive nr.2628 din 27.07.2018 intocmita de primarul
Comunei Abramut,  Raportul de specialitate nr.2629 din 27.07.2018 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 2018,rectificat
varianta I,

  Tinand cont  de prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018  ,a Legii
Finantelor Publice Locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
               Vazand Hotararea Consiliului Judetean Bihor  113/2018,cu privire la repartizarea pe
unitati administrativ teritorilale  a fondului constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018, a
adresei 38187/2018,emisa de AJFP Bihor cu privire la repartizarea pe triemestre a a sumelor
aferente cotelor din impozitul pe venit,
                  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
          Primarul Comunei Abramut initiatza urmatorul :

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ABRAMUT
H O T Ă R Â  T EȘ

     Art.1   Se aproba  rectificarea bugetului  Consiliului local al Comunei Abramut  pe anul 2018 ,
varianta  I sectiunea de functionare  partea de venituri  la suma de  3,518.64  mii lei.

                                                                                                                                  Mii lei 

Denumire indicatori Buget initial 
2018

Influiente Buget 
Rectificat
2018

VENITURI  TOTAL  3,275.79   242.85   3,518.64
VENITURI  PROPRII 1,936.05   314.79 2,250.84
VENITURI  CURENTE  3,230.97   226.29  3,457.26
VENITURI  FISCALE 2,975.02   224.64 3,199.66
Impozite  si taxe pe proprietate    313.80    28.04    341.84
Impozitul  pe  clădiri   persoane fizice      46.40      46.40
Impozitul  pe  clădiri persoane juridice      47.00      47.00



Impozitul  pe  terenuri  persoane fizice      72.00      72.00
Impozitul  pe  terenuri persoane juridice        2.00        2.00
Impozit teren extravilan    145.00   28.04  173.04
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,666.60 1,666.60
SUME DEFALCATE DIN TVA pentru  invatamant
si asistenta sociala

   687.00    687.00

SUME DEFALCATE DIN TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale 

   693.00    693.00

 IMPOZITUL PE VENIT,PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL 

   971.00 +196.60 1,167.60

Din care cote defalcate din impozitul pe venit    399.00   399.00
Sume  alocate  de  Consiliul  Judetean  pentru
echilibrarea bugetelor locale 

   567.00 +196.60 763.60

Impozit pe venit        5.00     5.00

Taxe pe utilizrea bunurilor   280.60   280.60
Taxe  asupra  mijloacelor  de  transport  persoane
fizice

  136.00   136.00

Taxe  asupra  mijloacelor  de  transport  persoane
juridice

   18.60    18.60

Taxe  si  tarife  pentru  eliberarea  de  licente  si
autorizatii de functionare

  126.00   126.00

Alte impozite si taxe     29.62      29.62
VENITURI NEFISCALE   255.95 -20.35    257.60
Venituri din concesiuni     10.00     10.00
Venituri  din  amenzi  si  alte  sanctiuni  aplicate
potrivit dispozitiilor legale   331.03 +90.15 421.18

Varsaminte  din  sectiunea  de  functionare  in
sectiunea de dezv.

   -85.08 -88.50 -173.58

Subventii     44.82  +16.56 61.38
Subventii pentru pt incalzire       4.00   4.00
Subventii pentru finant.sanatatii     40.82  +16.56  57.38

    Art.2  Se aproba rectificarea sectiunii de functionare a bugetului local pe anul 2018 la partea de
cheltuieli   la suma de 3,518.64  mii lei
                                                                                                                      Mii lei 

Buget  initial  2018
Mii lei

influiente Buget 
Rectificat
  2018
   Mii lei 

CHELTUIELI  TOTAL      3,275.79 +242.85 3,518.64
AUTORITĂŢI   PUBLICE      1,444.62 +  69.15 1,513.77
Cheltuieli  de  personal     1,054.62 + 14.15 1,068.77
Bunuri si servicii         390.00 +55.00    445.00
FOND DE REZERVA          20.00      20.00
Fond  de  rezerva  bugetara  la  dispozitia
autorit.locale

         20.00      20.00

ÎNVĂTĂMÂNT        192.00   192.00
Bunuri si servicii          153.00   153.00
Ajutoare sociale           23.00     23.00
Burse           16.00     16.00
SANATATE           40.82 +16.56     57.38
Cheltuieli de personal           40.82 +16.56     57.38
CULTURĂ  RECREERE ŞI  RELIGIE          140.10 +50.00   190.10
Bunuri si servicii              60.10     60.10



Alte cheltuieli in domeniul culturii si religiei           80.00 +50.00    130.00
ASIGURARI SI ASISTENŢĂ  SOCIALĂ       1,028.39 +87.14  1,115.53
Cheltuieli de personal         339.25 +10.00     349.25
Ajutor social         211.44 +7.14     218.58
Bunuri si servicii           12.70 +70.00       82.70
Alte cheltuieli-Asociatii si fundatii         465.00     465.00
SERVICII   ŞI   DEZVOLTARE   PUBLICĂ         332.86     332.86
Bunuri si servicii         332.86     332.86
 PROTECTIA MEDIULUI           12.00       12.00
Bunuri si servicii           12.00       12.00
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE           20.00       20.00
Bunuri si servicii           20.00       20.00
Transporturi           45.00       45.00
Bunuri si servicii           45.00     45.00
Art.3.Se aproba rectificarea veniturilor   bugetului  local  la sectiunea de dezvoltare la suma de
173.58  mii lei
                                                                                                                                      Mii lei
Denumire indicatori Buget initial

2018
Influiente Buget

Rectificat
 2018

TOTAL VENITURI   85.00 +88.50 173.58
Varsaminte din sectiunea de functionare   85.00 +88.50 173.58
Art.4 Se  aproba rectificarea   cheltuielilor  bugetului local   la sectiunea de dezvoltare la suma de
1,039.34 mii lei repartizati pe capitole dupa cum urmeaza:
Denumire indicatori     Buget

   Initial
    2018

Influiente
Buget
Rectificat
2018

TOTAL CHELTUIELI   950.84 +88.50 1,039.34
Cheltuieli de capital      54.30 +89.36    143.66
Autoritati publice      54.30      54.30
Cheltuieli de capital      54.30      54.30
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE +30.00      30.00
Cheltuieli de capital(achizitie teren) +30.00      30.00
LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA +58.50     58.50
CHELTUIELI DE CAPITAL +58.50     58.50
TRANSPORTURI  
Cheltuieli de capital +0.86      0.86
Plati  efectuate in  anii  precedenti  si  recuperate in
anul curent

-0.86   -0.86

PROIECTE  CU  FINANTARE  DIN  FONDURI
EXTERNE 
NERAMBURSABILE

   896.54 896.54

Infiintare  si  dotare  centru  after  school  in
loc.Abramut

  896.54 896.54

Deficit   865.76 865.76
Art.5.Se  aproba  rectificarea  bugetlui  finantat  integral  din  venituri  proprii  pe  anul  2018  prin
majorarea veniturilor la sectiunea de functionare cu 11.90 mii lei pe sursa venituri din prestari
servicii si alte activitati ,avnd un buget total de 168.99 mii lei.
Art.6. Se aproba rectificarea bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2018,sectiunea
de functionare
La cheltuieli prin majorarea cu 11.90 mii lei avnd un buget total de 168.99 mii lei. Capitolul 87.50
Alte actiuni economici se majoreaza cu 11.99 mii lei ,din care cheltuieli  de personal +2.90 mii
lei,Bunuri si servicii +9.00 mii lei.
Art.6.Se aproba Programul de investitii modificat  pe grupe de investitii si surse de finantare pe
anul 2018            Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor



Primarul comunei Abrămuț
Compartimentul Financiar Contabil
Site: www.comuna-abramut.ro     
           Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu    ț ț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ:              
      PINTER  ATTILA    SECRETAR,

     TAKACS MARIA           

              

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

                                                            HOTARAREA nr.38
                                                                Din  02.08.2018
                  Privind aprobarea contului de executie bugetara al Consiliului local al Comunei
Abramut pe
                                                                    Trimestrul  II  2018

                  Vazand  Expunerea de motive nr.2630./27.07.2018,intocmita  de primarul Comunei
Abramut Raportul de specialitate nr.2631/27.07.2018  intocmit de referentul contabil al Comunei
Abramut  precum si  Raportul  de  avizare  nr.2704  din  02.08.2018  al  comisiei  de  specialitate  ,
pentru agricultura,activit.ec.-financiare,amenajarea teritoriului  si  urbanism ,protectia  mediului  si
turism   la proiectul de hotarare , privind   aprobarea Contului de executie al bugetului local si a
bugetului finantat integral din venituri proprii  pe trimestrul II 2018,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  II 2018,conform
anexei nr.1
       Art.2   Aprobarea contului de  executie  al bugetului finantat integral din venituri proprii pe
trimestrul II
                  2018 conform anexei nr.2.
       Art.3.  Prezenta hotarare se comunica cu ;
Institutia Prefectului – Judetul Bihor
Primarul comunei Abramut
Compartimentul Financiar Contabil
                    - Site: www.comuna-abramut.ro

http://www.comuna-abramut.ro/


           Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu     ț ț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ:              
      PINTER  ATTILA    SECRETAR,

     TAKACS MARIA           

                                     

 ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

H O TĂ R Â R E  A  nr. 39
Din    02.08.2018

privind aprobarea aigurării combustibilului necesare  utilajelor pentru decolamatrea văii
Făncica i a văii Lacul Lighet , comuna Abrămu  , jude ul Bihorș ț ț

            Având în vedere Expunerea de motive nr. 2638/27.07.2018 a primarului comunei Abrămuț
i Raportul de specialitate nr. 2639/27.07.2018 cu privire la propunerea de aprobare a aigurăriiș

combustibilului  necesare   utilajelor  pentru  decolamatrea  văii  Făncica  i  a  văii  Lacul  Lighet  ,ș
comuna Abrămu  , jude ul Bihor,ț ț

Având în vedere  avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 ,lit. f, alin. 9, art. 45 alin. 1 şi 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 Abrămu  judeţul Bihor, ț

H O T Ă R Â Ş T E :

Art.1.   Se aprobă  aigurarea combustibilului necesare  utilajelor pentru decolamatrea văii 
Făncica i a văii Lacul Lighet , comuna Abrămu  , jude ul Bihorș ț ț
           Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comuneiț
Abrămu  i Compartimentul Financiar Contabil, cu respectarea prevederilor din actele normativeț ș
în materie.
            Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
Primarul comunei Abrămuț
Compartimentul Financiar Contabil
Site: www.comuna-abramut.ro 

             Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, ț
fiind prezen i 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu     ț ț

http://www.comuna-abramut.ro/


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNEAZĂ:              
      PINTER  ATTILA    SECRETAR,

     TAKACS MARIA        

 ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

H O T Ă R Â R E A  nr. 40
Din    02.08.2018

Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacan ă pentruț
func ionarii publici i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate alț ș

Primarului comunei Abrămu , jude ul Bihorț ț

            Având în vedere Expunerea de motive nr. 2632/27.07.2018 a primarului comunei Abrămuț
i  Raportul  de  specialitate  nr.  2633/27.07.2018  cu  privire  la  propunerea  de  aprobare  aș

Regulamentului  intern  de  acordare  a  voucherelor  de  vacan ă  pentru  func ionarii  publici  iț ț ș
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Abrămu , jude ulț ț
Bihor,
           Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Comunei Abrămu ,                   ț
            Respectând prevederile Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordareaț ț
voucherelor  de vacan ă,ț  modificată i  completată prin Ordonan a de urgen ă a Guvernului  nr.ș ț ț
46/2017,  prevederile  art.  3  i  art.  5 din Hotărârea Guvernului  nr. 215/2009 privind  aprobareaș
Normelor  Metodologice  privind  acordarea  voucherelor  de  vacan ă,  actualizată,  precum  iț ș
prevederile  Legii  nr.  153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  cu
modificările i completările ulterioare,ș
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 9, art. 45 alin. 1 şi 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 Abrămu  judeţul Bihor, ț

H O T Ă R Ă Ş T E



            Art. 1 Se aprobă Regulamentul intern de acordare a voucherelor de vacan ă pentruț
func ionarii  publici  i  personalul  contractual  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primaruluiț ș
comunei  Abrămu  ,  jude ul  Bihor,  conform  Anexei,  care  face  parte  integrantă  din  prezentaț ț
hotărâre.
            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comuneiț
Abrămu  i Compartimentul Financiar Contabil, cu respectarea prevederilor din actele normativeț ș
în materie.
            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
Primarul comunei Abrămuț
Compartimentul Financiar Contabil
Site: www.comuna-abramut.ro 

             Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu     ț ț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNEAZĂ:              
      PINTER  ATTILA    SECRETAR,

     TAKACS MARIA           

    
 ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

H O T Ă R Â R E A  nr. 41
Din    02.08.2018

privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru  SEM I
2018

            Având în vedere Expunerea de motive nr. 2634/27.07.2018 a primarului comunei Abrămuț
i  Raportul  de specialitate nr. 2635/27.07.2018 cu privire la  ș activitatea asistentilor personali  ai

persoanelor cu handicap grav pentru  semestrul I   2018
       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 Consiliul Local al Comunei Abrămu  judeţul Bihor, ț

H O T Ă R Ă Ş T E

http://www.comuna-abramut.ro/


   Art .1 Se aproba Raportul privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu  handicap
grav pentru perioada Semestrul I 2018 ,conform anexelor 1  ce fac parte integranta din prezenta
hotărâre .
    Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
Primarul comunei Abrămuț
Compartimentul de  asisten ă socialăț
Site: www.comuna-abramut.ro 

             Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i 12 consilieriț
 locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu     ț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ:
      PINTER  ATTILA                SECRETAR UAT,

                     TAKACS MARIA           

 ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

HOTĂRÂRE nr. 42
Din    02.08.2018

privind   mandatarea Primarului comunei Abrămu , pentru indeplinirea demersurilorț
necesare cu privire la cumpărarea clădirii “Magazin i Bufet Abrămu  “ i pentru semnareaș ț ș

documentelor  notariale necesare  acestuia
                     

Având  în vedere  Expunerea de motive nr.2636/27.07.2018 a primarului  comunei
Abrămu   i  Raportul de specialitate nr. 15086/03.08.2012  intocmit de Compartimentul Fianciarț ș
contabil  ; 
Luând în considerare avizul favorabil comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local    al Comunei Abrămu ,                   ț
Având în vedere:
  -Adresa nr. 62/17.07.2018 ,   Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale ordinare i extraordinară  ș și
Procesul  verbal   de  edin ă  din  20  .03.2018  a  Socită ii   Cooperative  de  Consum  ,,ș ț ț
CONSUMCOOP UNIREA ,, MARGHITA  .

http://www.comuna-abramut.ro/


In conformitate cu Art 36 alin/(2), lit. c), alin 6 , lit a, pct 11 . i art. 123 din Legea 215/2001 aș
administratiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 , alin (3 ), art . 115 , alin 1 ,lit b) din Legea 215/2001 a administratiei publice
locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Abrămu  judeţul Bihor, ț

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.Se  aprobă   mandatarea  Primarului  comunei  Abrămu ,  d-nul  Barcui  Barna  ,   pentruț
îndeplinirea demersurilor necesare cu privire la  cumpărarea clădirii “Magazin i Bufet Abrămuș ț
“ , ,comuna Abrămu ,ț  localiatea Abrămu  , nr.147 , jude ul Bihor.ț ț
Art.2.  Se  imputerniceste  d-nul  Barcui Brana ,  primarul comunei  Abrămu  ,să semneze legalț
valabil,in numele i pentru   comuna  Abrămu   actele  notariale cu privire la  cumpărarea clădiriiș ț
“Magazin i Bufet Abrămu  “  ,comuna Abrămu ,ș ț ț  localiatea Abrămu  , nr.147 , jude ul Bihor.ț ț             

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comunei ț
Abrămu  , cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.ț
            Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
Primarul comunei Abrămuț
Compartimentul Financiar Contabil
Site: www.comuna-abramut.ro 

             Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, ț
fiind prezen i 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu     ț ț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    CONTRASEMNEAZĂ:              
      PINTER  ATTILA    SECRETAR,

     TAKACS MARIA           

 ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

HOTĂRÂRE nr. 43
Din    02.08.2018

Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice i a locurilor în care contravenien ii,ș ț
persoane fizice,

vor presta activită i în folosul comunită iiț ț

Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului comunei Abrămu  cu nr.2643/27.07.2018 , din care rezultăț
necesitatea  emiterii  Hotărârii,  raportul  compartimentului  de  specialitate  nr.2644/27.07.2018  iș
avizul comisiei de spacialitate ;
- Prevederile art. 2 i art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privinbd regimul juridic al sanc iunii prestării uneiș ț
activită i în folosul comunită ii , cu modificările i completările ulterioare ;ț ț ș
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-  Prevederile  art.5,  lit.  c)  i  art  9  din  O.G.  2/2001 privind  regimul  juridic  al  contraven iilor  cuș ț
modificările i completările ulterioare ș
- prevederile  din Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor , a măsurilor educative i aș
altor măsuri neprivate de libertate dispuse de organele judiciare ăn cursul procesului penal 
- prevedrile art.  64, art 85, alin 2 , lit  b,  art,  93 alin 3 din Legea  nr. 286/2009 Codul Penal  
   În temeiul art.45 alin (1) i art 115, alin (1) lit b  din Legea nr.215/2001, privind adminisitra iaș ț
publică locală, republicată, cu modificările i completările ulterioare ;ș
Consiliul Local al Comunei Abrămu  judeţul Bihor,ț

HOTĂRE TE :Ș
Art.1.  Se  stabile te  domeniile  serviciilor  publice  i  locurilor  în  care  contravenien ii,  persoaneș ș ț
fizice ,  vor executa sanc iunea prestării  unei  activită i  în folosul  comunită ii,  conform art.3  dinț ț ț
Regulamentul privind prestarea de către contravenien i a activită ilor în folosul comunită ii careț ț ț
constituie anexa nr.1 la prezenta Hotărâre.
Art.2. Eviden a i supravegherea contravenien ilor se va face prin grija viceprimarului comueniț ș ț
Abrămu  .ț
Art.3. Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către contravenien i a activită ilor în folosulț ț
comunită ii prevăzut în Anexa nr.1 , care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.ț
Art.4. Contravaloarea unei ore de muncă în folosul comunită ii  se stabile te după următoareaț ș
formulă; salariul minim brut pe ară /numărul de ore pentru un program complet de lucru stabilitț
prin actele normative în vigoare la data transformării amnezii contraven ionale în prestarea unorț
servicii în folosul comunită ii.ț
Art.5. Pe baza copiei dispozitivului hotărârii judecătore ti privind transformarea amenzii, Serviciulș
Impozite  i  Taxe din  cadrul  primăriei  comunei  Abrămu  va  opera  stingerea  obliga iilor  fiscaleș ț ț
reprezentând amenzile pentru care contravenien ii vor presta activită i în folosul comunită ii.ț ț ț
Art.6. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice prevederi contrare .
Art.7.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  împuternicesc  viceprimarul  comunei
Abrămu  i Servicul Impozitei Taxe din cadrul comunei Abrămu .ț ș ț
          Art.8 Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
Primarul comunei Abrămuț
Compartimentul Financiar Contabil
Site: www.comuna-abramut.ro 
             Hotărârea a fost adoptată cu 12  voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, ț
fiind prezen i 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu     ț ț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ:              
      PINTER  ATTILA    SECRETAR,

     TAKACS  MARIA

 ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

H O TĂ R Â R E  A  nr. 44
Din    02.08.2018

Privind rezilierea Contractului de execu ie lucrări nr.562 din 11.05.2010 cu SC CIAC SAț
privind”Extinderea alimentării cu apă a localită ii Petreu, comuna Abrămu  , jude ul Bihor”ț ț ț

 Având în vedere :

http://www.comuna-abramut.ro/


-   Expunerea de motive nr. 2270/21.06.2018 a primarului comunei Abrămu  ț
-   Raportul  de  specialitate  nr.  2277/22.06.2018  cu privire  la  propunerea  de aprobare  privind
rezilierea  Contractului   de  execu ie  lucrări  nr.562  din  11.05.2010  cu  SC  CIAC  SA  privindț
”Extinderea alimentării cu apă a localită ii Petreu, comuna Abrămu  , jude ul Bihor ” ț ț ț
-   Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Abrămu  ;ț
-   Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven ei i de insolven ăț ș ț
-   Contractul  de execu ie lucrări nr.562 din 11.05.2010 cu SC CIAC SA privind” Extinderea re eleiț ț
de alimentare cu apă a localită ii Petreu, comuna  Abrămu  , jude ul Bihor. ”pct. 24ț ț ț
-   Adresa Dosar 1290/255/2018emis de CITR Filiala Bihor SPRL – lichidator juridic 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 ,lit. f, alin. 9, art. 45 alin. 1 şi 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 Abrămu  judeţul Bihor, ț

H O T Ă R Â Ş T E :

             Art.1.   Se aprobă  rezilierea Contractului  de execu ie lucrări nr.562 din 11.05.2010 cu SCț
CIAC SA privind ”Extinderea alimentării cu apă a localită ii Petreu, comuna Abrămu  , jude ul Bihorț ț ț
” 
           Art.2. Se aprobă    întocmirea unui nou Proiect tehnic privind ”Extinderea alimentării cu apă
a localită ii Petreu, comuna Abrămu  , jude ul Bihor ”           ț ț ț
           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează Primarul comuneiț
Abrămu  i Compartimentul Financiar Contabil, cu respectarea prevederilor din actele normativeț ș
în materie.
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
Primarul comunei Abrămuț
Compartimentul Financiar Contabil
S.C. CIAC SA
Site: www.comuna-abramut.ro 

             Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, ț
fiind prezen i 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu     ț ț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ:
      PINTER  ATTILA     SECRETAR UAT,

              TAKACS MARIA        
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