ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A

NR.

8 /28.02.2013

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de: 28.02.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară, publică în data de: 28.02.2013,
Având în vedere prevederile art. 43 al ( 1 ) din Legea nr. 215/2001 *republicata* - Legea
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: ”
Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 39 a
cerut întrunirea consiliului”,
Văzând dispoziţia nr. 28 din data de :22.02.2013,emisă de Primarul comunei Sohodol, judeţul
Alba, privind convocarea Consiliului Local Sohodol, în şedintă ordinară, publică în data de: 28.01.2013,
În baza prevederilor art. 45 al ( 1 ) şi ale art. 115, al (3) din Legea nr. 215/2001 – republicatăLegea administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare, publice, din data de: 28.02.2013:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a comunei Sohodol.
Initiator : Corches Sorin – Constantin – Primar
2. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de vanzare, destinatia si modul de atribuire a cantitatii de masa
lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata pe anul 2013.
Initiator : Corches Sorin – Constantin – Primar
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cantitatii de 50 mc lemn foc - gratuit pentru incalzirea sediului
8 Primariei Sohodol, camin cultural si biblioteca comunala pe perioada sezonului rece, din padurea comunala Henta.
Initiator : Corches Sorin – Constantin – Primar
4. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de posturi, organigramei si statului de functii pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Sohodol, judetul Alba.
Initiator : Corches Sorin – Constantin – Primar
5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile Consiliului Local al
comunei Sohodol, pentru luna martie 2013.
Initiator : Corches Sorin – Constantin – Primar
6. Probleme curente.

-

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica :
D-lui Prefect al Judeţului Alba,
D-lui Corcheş Sorin – Constantin, Primar al comunei Sohodol,
Se va asigura publicitatea la sediul Primariei comunei Sohodol.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 10 ( zece ) voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta 90,90
% din numărul consilierilor în funcţie si 100 % din numarul consilierilor prezenţi.

Sohodol, 28.02.2013
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Sicoe Dorin

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA

NR

9 /28.02.2013

Privind aprobarea retelei scolare a comunei Sohodol
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,

Intrunit in sedinta ordinara,publica in data de : 28 .02.2013,
Luand in dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 527/20.02.2013, initiator, d-ul Corches
Sorin – Constantin – Primar al comunei Sohodol,
- raportul nr. 522/20.02.2013, intocmit de compartimentul de specialitate,
- Avizul conform nr. 34/481 din 21.01.2013 al Inspectoratului Scolar Judetean Alba privind
reteaua scolara de pe raza unitatii administrativ teritoriale comuna Sohodol,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Avand in vedere prevederile :
- art. 61 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare,
-art. 36 al ( 2 ) lit. d),alin. ( 6 ) lit. a,pct. 1 din Legea nr. 215/2001 – Legea
administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 45 al ( 1 ) si ale art. 115 al ( 3 ) din Legea nr. 215/2001
Legea administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
adopta
prezenta
H O T A R A R E
Art. 1. Se aproba Reteaua scolara a comunei Sohodol,judetul Alba, conform anexei nr. 1, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului – judetul Alba,
- D-lui Primar – Corches Sorin – Constantin,
- Inspectoratului Scolar Judetean Alba,
- Unitatii cu personalitate juridica si structurilor arondate
Se va asigura publicitatea la sediul Primariei comunei Sohodol.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 10 voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta
90,90% din numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.
Sohodol, la 28 februarie 2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Sicoe Dorin
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.7, anexe 1
Pagina 1 din 1

Anexa nr. 1 la hotararea nr. 9/28.02.2013

RETEAUA SCOLARA DE PE RAZA COMUNEI SOHODOL

I. UNITATE SCOLARA CU PERSONALITATE JURIDICA :
SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL

II. STRUCTURI ARONDATE:
1) GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SOHODOL
2) SCOALA PRIMARA LUMINESTI
3) SCOALA PRIMARA PELES
4) SCOALA PRIMARA POIANA
Aviz conform nr. 34/481/21.01.2013.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Sicoe

Dorin

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A NR 10 /28.02.2013
Privind stabilirea pretului de vanzare, destinatia si modul de atribuire
a cantitatii de masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata in anul 2013.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,
Intrunit in sedinta ordinara, publica, in data de : 28.02.2013,
Luand in dezbatere :
-raportul nr. 540/21.02.2013 intocmit de d –ul Corches Sorin – Constantin, Primar al comunei Sohodol,
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 541/22.02.2013 privind stabilirea pretului de vanzare, destinatia si modul
de atribuire a cantitatii de masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata pe anul 2013, din padurile proprietatea comunei
Sohodol,
- amendamentul propus de d-ul consilier Andreica Lucian cu privire la cantitatea de masa lemnoasa, propusa a se exploata,
respectiv 1450 mc,
- adresa nr. 753/11.02.2013 a Ocolului Silvic Abrud R.A., cu privire la cota de taiere pentru anul 2013,
-avizul favorabil al comisiei de specialitate,

Vazand prevederile :
- art. 62 alin 1 si 2 din Legea nr. 46/2008 – codul silvic actualizat,
- art. 36 al ( 1 ) si ( 2 ) lit. c) si al( 5 ), lit. b) din Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale – republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 45 alin. ( 3 ) si ale art. 115 al ( 3 ) din Legea nr. 215/2001 - Legea
administratiei publice locale – republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta :
H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba exploatarea in anul 2013 a cantitatii de 1450 mc material lemnos respectiv :
- produse principale : 260 mc ;
- produse de conservare : 70 mc,
- produse secundare( rarituri) : 515 mc,
- produse de igiena : 105 mc,
din padurile proprietatea comunei Sohodol catre populatie si
- produse principale :
250 mc,
- produse de conservare :
100 mc,
- produse secundare (rarituri) : 150 mc, din padurile proprietatea comunei Sohodol catre agenti
economici.
La partizile pentru agentii economici preturile de pornire la licitatie vor fi stabilite pentru fiecare
partida in parte, dar nu sub pretul de vanzare catre populatie.
Art. 2. Se stabileste pretul de vanzare a materialului lemnos catre cetatenii comunei Sohodol,
dupa cum urmeaza :
- produse principale si conservare :
- lemn lucru 90 lei/mc + TVA indiferent de grosime,
- lemn de foc : 35 lei/mc + TVA indiferent de grosime.
- produse secundare : lemn lucru : 70lei/mc + TVA indiferent de grosime,
- lemn foc : 35 lei/mc + TVA indiferent de grosime.
- produse accidentale si igiena astfel :
- lemn lucru : 701 lei / mc + TVA indiferent de grosime,
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-

- lemn foc : 35 lei /mc + TVA indiferent de grosime.
Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica :
Institutiei Prefectului – judetul Alba,
D-lui Primar, Corches Sorin – Constantin,
Ocolului Silvic Alba Iulia, Ocolului Silvic Abrud,
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 8 ( opt ) voturi favorabile,valabil exprimate, 2 ( doua ) abtineri, care
reprezinta 72,72 % din numarul consilierilor in functie si 80,00 % din numarul consilierilor prezenti.

Sohodol, 28 februarie 2013
Presedinte de sedinta,
Consilier , Sicoe Dorin
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/SM, ex. 7
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR

11 /28.02.2013

Privind aprobarea cantitatii de 50 mc lemn de foc – gratuit pentru
incalzirea sediului Primariei Sohodol, camin cultural si biblioteca comunala, pe perioada
sezonului rece, din padurea comunala Henta.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,
Intrunit in sedinta ordinara, publica, in data de : 28.02.2013,
Luand in dezbatere :
- raportul nr. 554/22.02.2013 intocmit de d-ul Primar, Corches Sorin – Constantin,
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 555/22.02.2013 privind aprobarea cantitatii de
50 mc lemn de foc – gratuit pentru incalzirea sediului Primariei Sohodol, camin cultural si biblioteca
comunala, pe perioada sezonului rece, din padurea comunala Henta,
-amenajamentul fondului forestier proprietate publica a comunei Sohodol, judetul Alba, intocmit
de catre S.C. SILVAMEN SRL BRASOV ;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Vazand prevederile :
- art. 36 al ( 1 ) si ( 2 ) lit. c din Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale –
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 45 alin. ( 3 ) si ale art. 115 al ( 3 ) din Legea nr. 215/2001 - Legea
administratiei publice locale – republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta :
H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba cantitatea de 50 mc lemne de foc – gratuit pentru incalzirea sediului
Primariei Sohodol, a Caminului Cultural si Bibliotecii comunale pe perioda sezonului rece, din
padurea comunala Henta.
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului – judetul Alba,
- D-lui Primar, Corches Sorin – Constantin,
- D-lui Brezestean Vasile - viceprimar al comunei Sohodol,
- Ocolului Silvic Alba Iulia
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10( zece) voturi favorabile,valabil exprimate, care
reprezinta 90,90 % din numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.
Sohodol, 28 februarie 2013
Presedinte de sedinta,
Consilier , Sicoe Dorin
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/SM, ex. 6
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR 12 /28.02.2013
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2013
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,

Intrunit în şedinţă ordinară, publică în data de : 28.02.2013,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 524/20.02.2013, iniţiator, d-ul Corcheş
Sorin – Constantin – Primar al comunei Sohodol,
- raportul nr. 523 /20.02.2013, întocmit de compartimentul de specialitate,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate, a Consiliului Local al comunei Sohodol,
Având în vedere :
- propunerea d-lui consilier Sicoe Dorin, pentru ca d-ul consilier Sicoe Viorel - Ioan– sa fie
preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2013, şi numărul voturilor favorabile, valabil exprimate
pentru propunerea făcută, de: 9 (noua), reprezentand 81,81% din numarul consilierilor în funcţie şi
respectiv 100% din numărul consilierilor prezenţi,
- prevederile art. 76 din Anexa la Hotararea Consiliului Local Sohodol, nr. 5/28.02.2009 privind
funcţionarea Consiliului Local al comunei Sohodol,
-prevederile art. 35 al ( 1 )din Legea nr. 215/ 2001 – Legea administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 9 alin ( 1 ) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamantului – cadrul de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr 673/2002,
In temeiul art. 45 al ( 1 ) şi ale art. 115 al ( 3 ) din Legea nr. 215/2001- Legea administratiei
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. –Se alege domnul consilier Sicoe Viorel - Ioan, în funcţia de preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local al comunei Sohodol, pentru luna martie , 2013.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- D-ului consilier Sicoe Viorel - Ioan
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 9 (noua) voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta 81,81 %
din numărul consilierilor în funcţie si 100% din numarul consilierilor prezenţi.
Sohodol, la 28 februarie 2013.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Sicoe Dorin
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.5
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