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

NR. 16 /08.04.2013

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de: 08.04.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară, publică în data de: 08.04.2013,
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. 77 din data de :02.04.2013,emisă de Primarul comunei Sohodol, judeţul
Alba, privind convocarea Consiliului Local Sohodol, în şedintă ordinară, publică în data de: 08.04.2013,
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: 08.04.2013:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Sohodol, pentru anul 2013.
Initiator : Primar , Corches Sorin – Constantin
2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile
Consiliului Local Sohodol, pentru luna mai 2013.
Initiator : Primar, Corches Sorin - Constantin
3 . Probleme curente.

-

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica :
Institutiei Prefectului 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 11 (unusprezece ) voturi favorabile, valabil exprimate care
reprezinta 100 % din numărul consilierilor în funcţie si 100 % din numarul consilierilor prezenţi.

Sohodol, 08.04.2013
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Trif Gheorghe -Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/SM
Ex. 5
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR 18 /08.04.2013
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2013
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,

Intrunit în şedinţă ordinară, publică în data de : 08.04.2013,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 1176/02.04.2013, iniţiator, d-ul Corcheş
Sorin – Constantin – Primar al comunei Sohodol,
- raportul nr. 1174 /02.04.2013, întocmit de compartimentul de specialitate,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate, a Consiliului Local al comunei Sohodol,
Având în vedere :
- propunerea d-lui consilier Trif Gheorghe - Nicolae , pentru ca d-ul consilier Andreica Lucian sa
fie preşedinte de şedinţă pentru luna mai 2013, şi numărul voturilor favorabile, valabil exprimate
pentru propunerea făcută, de: 11 (unusprezece), reprezentand 100 % 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 Regulamentului – 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 Andreica Lucian , în funcţia de preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local al comunei Sohodol, pentru luna mai , 2013.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- D-ului consilier Andreica Lucian ,
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 11 (unusprezece ) voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta
100 % din numărul consilierilor în funcţie si 100% din numarul consilierilor prezenţi.
Sohodol, la 8 aprilie 2013.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Trif Gheorghe – Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.5
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR 17 /08.04.2013
Privind aprobarea bugetului local al comunei Sohodol, pentru anul 2013.
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,

Intrunit în şedinţă ordinară, publică în data de : 08.04.2013,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 1169/02.04.2013, iniţiator, d-ul Corcheş
Sorin – Constantin – Primar al comunei Sohodol,
- raportul nr. 1153 /02.04.2013, întocmit de compartimentul de specialitate,
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate, ale Consiliului Local al comunei Sohodol,
Având în vedere :
-

-

adresa nr. 2523/III/D/7/25.02.2013 al Consiliului Judetean Alba pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru drumuri judetene si comunale, pe anul 2013,
adresa 109309/202395/25.03.2013 a DGFP Alba, Activitatea Trezorerie si Contabilitate Publica, privind repartizarea
pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale, pe anul 2013,
adresa 106642/201742/01.03.2013 a DGFP Alba, Activitatea Trezorerie si Contabilitate Publica, privind repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, pentru anul 2013 si estimarile pentru anii 2014 – 2016,
adresa nr. 109814/202498/28.03.2013 a DGFP Alba, Activitatea Trezorerie si Contabilitate Publica privind sumele
defalcate din TVA pentru echilibrare pentru 2013 , pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor
de functionare si/sau de capital, in ordinea cronologica a vechimii , pentru sustinerea proiectelor de infrastructura
care necesita cofinantare locala.

Vazand prevederile :
-

Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pentru anul 2013,
Legii nr. 500 /2002 Lege privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare,
Legii nr. 273/2006 – Lege privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,
Art. 36 al. ( 2 ) lit. b), al ( 4 ) lit. a) din Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 45 al ( 2 ) lit. a ) 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 aproba Bugetul local al comunei Sohodol, pe anul 2013 la partea de venituri si
cheltuieli in suma de 1313 mii lei, detaliat pe capitole si subcapitole conform anexei nr. 1 la prezenta
hotarare.
Art. 2. Se aproba Bugetul local al comunei Sohodol, pe anul 2013 la sectiunea de functionare
la partea de cheltuieli in suma de 1104,5 mii lei detaliat pe capitole, subcapitole, titluri si alineate
dupa caz, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 3. Se aproba Bugetul local al comunei Sohodol, pe anul 2013, la sectiunea de dezvoltare in
suma de : 208,5 mii lei si 4 mii lei reprezentand excedentul bugetar local , suma totala fiind de
212,5 mii lei, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.
Art. 4. Se aproba bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
pentru anul 2013 in suma de : 70 mii lei conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare.
Art. 5. Se aproba Lista de investitii pe anul 2013, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotarare
in suma de …………………………………………………………………… 212,5 mii lei :
Cap. 51.02 Autoritati executive, total ………………………………….48,5 mii lei
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Pentru:
C Alte cheltuieli de investitii pentru:
Cota de cofinantare Platforma deseuri menajere …………………………………….10 mii lei
Centrala termica ………………………………………………………………………..25 mii lei
Copiator Xerox……………………………………………………………………… ..10 mii lei
Sistem de calcul ……………………………………………………………………….3,5 mii lei
Cap. 67.02 Cultura
C. Alte cheltuieli de investitii:
Reabilitare Camin Cultural Peles…………………………………………………..70 mii lei
Cap. 70.02 Servicii si dezvoltare publica…………………………………………...30 mii lei
B Lucrari noi:
Alimentare cu apa potabila Comuna Sohodol, sat Lazuri…………………………30 mii lei
Cap. 84.02. Drumuri si Poduri
C. Alte cheltuieli de investitii:………………………………………………………..64 mii lei
Achizitionare teren ………………………………………………………………...60 mii lei
Investitii din excedentul bugetar total…………………………………………….4 mii lei
Art. 6. Se aproba numarul de : 17 posturi pentru Primaria comunei Sohodol si 16 posturi
pentru Scoala Gimnaziala Sohodol.
Art. 7. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- Compartimentului de specialitate, DGFP Alba, Trezoreria Cimpeni
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 11 (unusprezece ) voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta
100 % din numărul consilierilor în funcţie si 100% din numarul consilierilor prezenţi.

Sohodol, la 8 aprilie 2013.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Trif Gheorghe – Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.6, anexe 5

