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H O T Ă R Â R E  nr. 78
Din  21.12.2022

Privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  edintei  ordinare  a  Consiliului  Localș
al  Comunei  Abrămu   din  data  de  21.12.2022ț

                     Consiliul Local al comunei Abrămu , întrunit în şedinţa ordinară din data de ț
21.decembrie.2022,
          Având în vedere:
            Având  în  vedere  Dispozi ia  primarului nr. ț 199 din 14.12.2022  privind  convocarea  edinteiȘ
ordinare  a  Consiliului  Local  al  Comunei  Abramut  pentru  data de  21.12.2022
          Având  in  vedere  prevederile  art.  135 din  O.U.G.  nr.57/2019 privind Codul administrativ
          In  baza  art.  139 ,196, alin(1) , lit a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H O TĂ R Â  T E :Ș

Art.1.      Se  aprobă  ordinea  de  zi  a  edintei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  Comuneiș
Abrămu   pentru  data  de  ț 21.12.2022   în  forma  propusă   în  Dispozi ia  de  convocare   nr. 199  dinț
14.12.2022   emisă de  domnul  primar   după cum urmează : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a edin ei ordinare a Consiliuluiș ț
local Abrămu  din data de 21.12.2022ț

Iniţiator:Primarul comunei Abrămuț

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Procesului   verbal al  edin ei  extraordinareș ț
din data de  08.12.2022

Iniţiator:Primarul comunei Abrămuț

           3.  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea cuantumului i numărul burselor colareș ș
pentru elevii colii Gimnaziale nr. 1 Petreu,  pentru anul colar 2022-2023Ș ș

Iniţiator:Primarul comunei Abrămuț

          4. Proiect de hotărâre privind  organizarea re elei unită ilor de învă ământ preuniversitarț ț ț
care vor func iona în anul colar 2023-2024 pe raza Comunei Abrămuț ș ț

Iniţiator: Primarul comunei Abrămuț

          5.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul
Muncii şi Solidarită ii Sociale (M.M.S.S.) i U.A.T. Comuna Abrămu , jude ul Bihor, în cadrulț ș ț ț
proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Iniţiator: Primarul comunei Abrămuț

         6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i pentruț
obiectivul de investi ie „CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂ II PETREU, COMUNAț Ț
ABRĂMUȚ”, conform  O.G. nr. 47/2022.

Iniţiator: Primarul comunei Abrămuț
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         7.  Proiect  de  hotărâre  privind modificarea  contribuţiei  comunei  Abrămu  pentruț
exercitarea activităţii de  urbanism şi autorizare construcţii (drepturi salariale personal)

Iniţiator: Primarul comunei Abrămuț

         8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav i  a numărului de indemniza ii lunare cuvenite părin ilor sau reprezentan ilorș ț ț ț
legali ai copilului cu handicap grav , adul ilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali aiț
acestora , la nivelul Comunei Abramut pentru anul 2023

Iniţiator: Primarul comunei Abrămuț

        9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de personal şi statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Abrămuț

Iniţiator: Primarul comunei Abrămuț

          10.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Bugetului Local al Comunei Abrămu   pe anulț
2022, rectificat- varianta VI

 Iniţiator: Primarul comunei Abrămuț

11.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de actiuni sau   lucrari de interes
local   si stabilirea venitului minim garantat  conform Legii 416/2001 complectata si modificata
pentru anul 2023

 Iniţiator: Primarul comunei Abrămuț

           12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Abrămu , jude ul Bihorț ț
 Iniţiator: Primarul comunei Abrămuț

 13.  Diverse 
Prezentarea Raportului Institu iei Prefectului – Serciciul Juridic de Avizare i Contenciosț ș

adminstrativ  cu  nr.  de  înregistrare   9782/17.10.2022  cu  privirea  la  constatările  i  concluziileș
rezultate în urma activiă ii de îndrumare, verificare i control ce s-a efectuat la sediul autorită iiț ș ț
administra iei publice locale Abrămu .ț ț

Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică cu:Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, Primarul comunei
Abrămu  Publicul prin afi are, Site: ț ș www.comuna-abramut.ro .

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

                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din 

        PRE EDINTE DE EDIN ĂȘ Ș Ț                           O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
              CONSILIER LOCAL                                                      SECRETAR GENERAL
         Iutka-Elisabeta BISTRAN                                                        Mária TAKÁC S
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