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

NR. 80 /27.12.2012

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de: 27.12.2012

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară, publică în data de: 27.12.2012,
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. 250 din data de :21.12.2012,emisă de Primarul comunei Sohodol, judeţul
Alba, privind convocarea Consiliului Local Sohodol, în şedintă ordinară, publică în data de: 27.12.2012,
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: 27.12.2012:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
Initiator: Corches Sorin Constantin – Primar
2 .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, 27.12.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Iliescu Daniela-Elena

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

SM/SM
Ex. 5
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A

NR. 81/27.12.2012

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.12.2012,

Luând în dezbatere:
- raportul nr. 4406/10.12.2012 întocmit de compartimentul de specialitate, privind aprobarea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013,
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 4452/17.12.2012 cu privire la aprobarea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013,
- amendamentul propus, de catre d-ul consilier Andreica Lucian cu privire la majorarea
impozitului pe cladiri, terenuri si masini cu 8% fata de anul 2012,
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art 247-255, art.256-260, art.261-265, art.266-269, art.270-272, 273 – 277, art.282-286, 287 –
288, si ale art. 292 si 295 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, modificat şi completat prin
Legea nr 343/01.08.2006 , cu modificările si completările ulterioare,
- Ordonanţei nr. 27/1996, privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în rezervaţia biosferei Delta Dunării,
- art. 36,al 2 lit b şi al. 4 , litera ”c ”, din Legea 215 / 2001 – Legea administraţiei publice
locale, republicată în baza art. III - din Legea nr. 286/2006,cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 45, al. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001- Legea administratiei publice
locale republicata in baza art. III din Legea nr. 286/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
adopta urmatoarea
H O T Ă R Â R E:
Art. 1 Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,l %
asupra valorii de inventar a clădirii determinate potrivit criteriilor normelor de evaluare prevăzute la
Anexa nr.l, parte integranta din prezenta hotarare, si se ajustează in funcţie de rangul si zona localităţii,
conform Anexei nr1, parte integranta din prezenta hotarare. Impozitul pe cladiri este anual si se
datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietate indiferent de locul unde sunt
situate si de destinatia lor.
Art. 2 In cazul contribuabililor care deţin mai multe clădiri cu destinaţie de locuinţe altele decât
cele închiriate ,impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează :
a) cu 65 % pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu,
b) cu 150 % pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu,
c) cu 300 % pentru cea de-a treia cladire şi urmatoarele în afara celei de la adresa de
domiciliu
Art.3 In cazul clădirilor deţinute de persoanele juridice impozitul se calculează prin aplicarea
cotei de l % asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora ,iar in cazul unei
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cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta , cota de impozitare
este de: 10 % asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora, iar in cazul
unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota de
impozitare este de 30% asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea acestora.
Art. 4 Clădirile dobândite în cursul anului indiferent sub ce formă se impun cu începere de la
data de 1 a lunii următoare.
Art. 5 Lista cu cladirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată în Anexa nr.2 la
prezenta hotarare.
Art. 6 Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere şi se plăteşte anual, in
doua rate egale ,pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Art.7 Impozitul pe clădiri de pana la 50 lei inclusiv ,se plateste integral pana la primul termen
de plata.
Art. 8 Contribuabilii ce deţin în proprietate terenuri situate în intravilanul şi extravilanul
comunei sunt supuse impozitării după cum urmează :
Impozitul pe teren se stabileşte anual în suma fixă pe metru pătrat de teren în mod diferenţiat în
intravilanul localităţii pe ranguri de localitate şi zonă , conform Anxei nr. 1,parte integranta din prezenta
hotarare,corespunzător comunei Sohodol zona D şi rangul V,iar în extravilanul localităţii pe ranguri ,
categorii de folosinţă şi zonă , conform Anexei nr 1 , la prezenta hotarare, zona : D corespunzător
comunei Sohodol.
Art. 9 In cazul in care terenurile situate în intravilanul localităţii sunt inregistrate în registrul
agricol la o altă categorie de folosinţă,decât cea de terenuri cu construcţii acestea se vor supune
impozitului pe teren , conform Anexei nr.1 parte integranta din prezenta hotarare.
Inregistrarea în registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile ,a titularului
dreptului de propietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se face numai pe
baza de documente,sub semnatura proprie a capului de gospodarie.
Terenurile dobândite în cursul anului indiferent sub ce formă se impozitează cu data de l a
lunii următoare . In situaţia în care în cursul anului se modifică rangul localităţii impozitul pe teren se
modifică începând cu data de l ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare .
Art. 10 Lista cuprinzând terenurile pentru care nu se datorează impozite şi taxe este redată în
Anexa nr. 2, la prezenta hotarare, privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013.
Art. 11 Impozitul pe teren se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere şi se plăteşte anual, in
doua rate egale ,pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Art. 12 Impozitul pe teren de pana la 50 lei inclusiv ,se plateste integral pana la primul termen
de plata.
Art. 13 Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează o taxă
anuală stabilită în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora , pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din
acestea , conform Anexei nr.1,la prezenta hotarare.
Art.14 Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste l2 tone
precum şi pentru combinaţiile acestora taxa este cea prevăzută în Anexa nr. 1,la prezenta hotarare.
Pentru contribuabilii care deţin remorci si semiremorci sau rulote ,impozitul se calculează conform
Anexei nr 1, la prezenta hotarare.
Art. 15 Sunt scutite de taxă mijloacele de transport conform Anexei nr.2, la prezenta hotarare.
Art. 16 Taxa asupra mijloacelor auto se plăteşte anual, in doua rate egale ,pana la datele de 31
martie si 30 septembrie inclusiv.
Art. 17 Taxa asupra mijloacelor auto de pana la 50 lei inclusiv ,se plateste integral pana la
primul termen de plata.
Art.18 Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se stabilesc în funcţie de suprafaţa
pentru care se solicită certificatul.
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-suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul:
taxa lei
-a.-până la 150 mp
5
-b-până la 250 mp
6
-c-până la 500mp
8
-d-până la 750 mp
10
-e-până la 1000 mp
12
-f- peste l000 mp
14 + 0,01lei/mp
pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1000 mp
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurala este egala cu 50% din taxa
stabilita conform tarifelor stabilite.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este
egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
Art. 19 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi
folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructii.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele
prevazute ca locuinta este egala cu 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv
instalatiile aferente.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este
egala cu 0,1 % din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe
cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica
astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in
vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu
3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori
campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
Art.20 Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţie pentru locaşurile de
cult , inclusiv pentru construcţiile anexe ale acestora ,pentru lucrări de dezvoltare , modernizare sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi , care aparţin domeniului public al statului precum şi pentru
construcţii ai căror beneficiari sunt instituţii publice .
Art. 21 Pentru autorizarea construcţiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete,
cabine, spaţii de expunere situate pe căi şi spatii publice precum şi pentru amplasarea construcţiilor si
panourilor de afişaj , a firmelor şi reclamelor taxa propusa se stabileşte astfel:
-pentru fiecare mp
7 lei/mp
-pentru eliberarea autorizaţiei de forare şi excavări necesare studiilor geotehnice , exploatări de
carieră , balastierelor, precum şi alte exploatări, taxa este de
7 lei/mp
-pentru prelungirea certificatului de urbanism precum şi a autorizaţilor de construcţie taxa este
30 % din valoarea taxei iniţiale.
-pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele electrice ,
apă ,canalizare, gaze , telefonie , taxa aprobata este de
10 lei
Art. 22 Avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului se stabileste în sumă de 13 lei.
Art. 23 Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa este de 8 lei.
Art. 24 Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare eliberate contribuabililor se
stabileste taxa de:15 lei
Art. 25 Pentru eliberarea certificatelor de producător taxa aprobata este de:50 lei.
Art. 26 Pentru cei ce folosesc afişe şi panouri pentru expunere taxa aprobata este de: 20
lei/mp/an sau fracţiune din mp.
Art. 27 Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa aprobata este de : 20
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lei/mp/an sau fracţiune din mp/an.
Art. 28 Impozitul pe spectacole sau manifestari se aproba dupa cum urmeaza:
a) in cazul videotecilor,suma este de
1 leu/mp.
b) in cazul discotecilor, suma este de
1 leu/mp.
Art. 29 Taxa anuală pentru vehicule lente inregistrate la primarie va fi de 30 lei /an.
Art. 30. Se aproba urmatoarele tarife pentru inchirierea unor bunuri apartinand comunei
Sohodol, dupa cum urmeaza:
a) Tariful pentru inchirierea spatiului Caminului cultural se stabileste la 300 lei pentru
nunti;
b) Tariful pentru inchirierea spatiului Caminului cultural se stabileste la 50 lei pentru
sedinte si alte manifestari;
c) Tariful pentru inchirierea spatiului Caminului cultural se stabileste la 100 lei pentru
baluri;
d) Tariful pentru inchirierea autobasculantei se stabileste la 30 lei pentru ora de
functionare, fara motorina,
e) Tariful pentru executarea de fotocopii de pe documente este de 0,5 % lei/pagina, format
A4.
Art. 31.Taxa pentru colectarea deseuriloe menajere de la gospodariile populatiei pentru cei
ce locuiesc in omuna este de 2 lei/luna/gospodarie, iar daca in gospodarie sunt mai multe familii sa
plateasca una singura si daca au pozitie separata.
Art. 32. Taxa pentru constatarea divortului si emiterea certificatului de divort se aproba in
suma de 300 lei, iar pentru emiterea duplicatelor de pe certificatul de divortin suma de 10 lei.
Art. 33. Taxa pentru inchirierea terenului de sport cu gazon sintetic se aproba in cuantum de
25 lei/ora.
Art. 34. In baza prevederilor Legii nr.117/1999-privind taxele extrajudiciare de timbru , cu
modificarile ulterioare, se aproba taxele extrajudiciare de timbru, conform Anexei nr. 1 la prezenta
hotarare.
Art. 35. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, pe teren si a impozitului pe
mijlocul de transport datorat pe intregul an pana la data de 31 martie , se aproba acordarea unei
bonificatii in procent de 10% .
Art. 36 Impozitele şi taxele locale aprobate vor fi reduse cu 50% conform Ordonanţei
nr.27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi
din Munţii Apuseni şi în rezervaţia biosferei Delta Dunării.
Art. 37 Impozitul pe clădiri , impozitul pe teren , taxa asupra mijloacelor de transport , taxa
pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi autorizaţiilor , precum şi alte taxe nu se aplică pentru :
-veteranii de război;
- persoanele fizice prevăzute la art. l al Decretului – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată de la 6 martie 1945 , precum
şi celor deportaţi în străinătate;
- Persoanele fizice potrivit Legii nr. 42/1990 privind cinstirea eroilor – martiri şi acordarea unor
drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria revoluţiei din Decembrie
1989;
- Văduve de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
- Persoanelor cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate,
- Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica pentru un singur mijloc de
transport la alegerea persoanei fizice.
Impozitele şi taxele locale aprobate vor intra în vigoare cu data de l ianuarie 2013.
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Art. 38. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:
d-ul Primar, Corches Sorin – Constantin,
compartimentul de specialitate.
Prezenta hotarare se va comunica:
Institutiei Prefectului – judetul Alba
D-lui Primar, Corches Sorin –Constantin,
Compartimentului de specialitate,
Se va asigura publicitatea prin afisierul de la sediul Primariei Sohodol si pag Web a Primariei.
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 100,00 % din numarul consilierilor
prezenti.

Sohodol la 27.12.2012
Presedinte de sedinta,
Consilier, Iliescu Daniela - Elena
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

SM/SM
5 ex, anexe:2
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR. 78 /19.12.2012

privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2012
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA
Intrunit in sedinta de indata, publica, în data de 19 decembrie 2012 ,
Luand in dezbatere:
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare nr. 4454/17.12.2012, privind aprobarea rectificării Bugetului
local pe anul 2012 ,
- raportul nr.4453/17.12.2012, întocmit de compartimentul de specialitate,
Avand in vedere:
- adresa nr. 139792/209461/06.12.2012,a DGFP Alba, privind repartizarea pe unitati administrativ –
teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2012, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si
internelor si al ministrului finantelor publice nr. 268/1616/2012, adresa nr. 140356/209620/10.12.2012 a DGFP Alba,
privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale rectificate ca urmare a incasarii efective la
data de : 10.12.2012, adresa nr. 16412/III/D/7/13.12.2012 a Consiliului Judetean Alba,
Văzand prevederile :
- Legii nr.293/2011 –Legea bugetului de stat pe anul 2012,
- Legii 500/2002 - Lege privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare,
- art.19 alin.1, litera a , art.26 , alin.4 , art.45 şi 46 şi ale art.58 , litera a din –Legea nr. 273/2006 Legea
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ,
-art.36 ,al.2, lit.” b” şi 4 litera “ a” din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicată
cu modificările şi completările ulterioare,
In baza prevederilor art.45 alin. 2, litera „a”şi ale art.115 , alin.1 , litera b şi alin. 3 din Legea nr.215/2001Legea administraţiei publice locale republicată , cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta:

HOTARARE:
Art.1. Se aprobă Rectificarea Bugetului local pe anul 2012 la partea de venituri în sumă de
1.640,50 lei , detaliat pe capitole şi subcapitole conform Anexei nr.1 la prezenta hotărare .
Art. 2. Se aprobă Rectificarea Bugetului local pe anul 2012 la partea de cheltuieli în sumă de
1.640,50 lei, detaliat pe capitole , subcapitole , titluri , articole şi alineate după caz , conform Anexei
nr. 1 la prezenta hotărare.
Art. 3. Se aproba modificarea nivelului maxim de cheltuieli de personal aferente anului 2012.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se încredinţează d-nul Primar, Corcheş
Sorin-Constantin.
Art. 4 Prezenta hotărare se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba,
- D-lui Primar Corches Sorin-Constantin,
- DGFP Alba , Trezoreria Cîmpeni,
- compartimentului de specialitate

-

se va asigura publicitatea pe pagina web a primăriei Sohodol şi la sediul Primăriei

Prezenta hotărare a fost adoptată cu un număr de 9 (noua) voturi favorabile , valabil exprimate care reprezintă 81,81 % din
numărul consilierilor în funcţie şi 100,00 % din numărul consilierilor prezenţi.

Sohodol, la 19.12.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Iliescu Daniela - Elena
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
S.M./S.M.
Ex. 7 , anexe 1
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A

NR.

77 /19.12.2012

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată din data de: 19.12.2012

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă de îndată, publică în data de: 19.12.2012,
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. 248 din data de :19.12.2012,emisă de Primarul comunei Sohodol, judeţul Alba, privind
convocarea Consiliului Local Sohodol, în şedintă de îndată, publică în data de: 19.12.2012,

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 de îndata, publică, din data de: 19.12.2012:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local pe anul 2012.
Initiator: Corches Sorin Constantin – Primar
2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, care va conduce lucrarile
Consiliului Local, pentru luna ianuarie , 2013.
Initiator: Corches Sorin – Constantin - Primar
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 hotărâre a fost adoptată 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, 19.12.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Iliescu Daniela - Elena

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

SM/SM
Ex. 5
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR 79 /19.12.2012
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2013
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,

Intrunit în şedinţă de indata, publică în data de : 19.12.2012,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 4478/19.12.2012, iniţiator, d-ul Corcheş
Sorin – Constantin – Primar al comunei Sohodol,
- raportul nr. 4477 /19.12.2012, întocmit de compartimentul de specialitate,
Având în vedere :
- propunerea d-nei consilier Iliescu Daniela - Elena , pentru ca d-na consilier Lup Raluca Cristina – sa fie preşedinte de şedinţă pentru luna ianuarie 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 doamna consilier Lup Raluca - Cristina, în funcţia de preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local al comunei Sohodol, pentru luna ianuarie, 2013.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- D-nei Lup Raluca - Cristina.
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 19 decembrie 2012.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Iliescu Daniela –Elena
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.5
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A

NR. 70 /29.11.2012

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de: 29.11.2012

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară, publică în data de: 29.11.2012,
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. 224 din data de :22.11.2012,emisă de Primarul comunei Sohodol, judeţul Alba, privind
convocarea Consiliului Local Sohodol, în şedintă ordinară, publică în data de: 29.11.2012,
Avand in vedere propunerea d-lui Primar Corches Sorin -Constantin de a suplimenta ordinea de zi cu un punct :

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2012.
Initiator: Corches Sorin Constantin – Primar

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: 29.11.2012:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2012.
Initiator: Corches Sorin Constantin – Primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Contului de executie al Bugetului local la 30.09.2012.
Initiator: Corches Sorin Constantin – Primar
3.Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii scolii din “SCOALA CU CLASELE I – VIII SOHODOL’’
in “ SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL”.
Initiator : Corches Sorin – Constantin – Primar
4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 32/2010 privind delegarea serviciului de
salubrizare catre SC SALUBRITATE APUSENI SRL.
Initiator : Corches Sorin – Constantin - Primar
5.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii prin negociere directa a unei suprafete de 4.569 mp teren
situat in intravilanul comunei Sohodol, sat Sohodol, si insusirea raportului de evaluare a acestuia.
Initiator : Corches Sorin – Constantin – Primar
6. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, care va conduce lucrarile Consiliului Local,
pentru luna decembrie , 2012.
Initiator: Corches Sorin – Constantin - Primar
7 .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 11 (unusprezece) voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta 100%
din numărul consilierilor în funcţie si 100 % din numarul consilierilor prezenţi.

Sohodol, 29.11.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Furdui Danil –Nicolae

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

SM/SM
Ex. 5
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR 76 /29.11.2012
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2012
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,

Intrunit în şedinţă ordinară, publică în data de : 29.11.2012,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 4251/22.11.2012, iniţiator, d-ul Corcheş
Sorin – Constantin – Primar al comunei Sohodol,
- raportul nr. 4249 /22.11.2012, întocmit de compartimentul de specialitate,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate, a Consiliului Local al comunei Sohodol,
Având în vedere :
- propunerea d-lui consilier Coroiu Iosif , pentru ca d-na consilier Iliescu Daniela - Elena – sa fie
preşedinte de şedinţă pentru luna decembrie 2012, 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 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 doamna consilier Iliescu Daniela - Elena, în funcţia de preşedinte de şedinţă
al Consiliului Local al comunei Sohodol, pentru luna decembrie, 2012.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- D-nei Iliescu Daniela – Elena .
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 11 voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta 100 % din
numărul consilierilor în funcţie si 100% din numarul consilierilor prezenţi.
Sohodol, la 29 noiembrie 2012.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Furdui Danil -Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.5
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR. 71/29.11.2012

privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2012
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA
Intrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012, care a fost publică ,
Luând în dezbatere:
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare nr. 4276/23.11.2012, privind aprobarea rectificării Bugetului
local pe anul 2012 ,
- raportul nr. 4275/23.11.2012, întocmit de compartimentul de specialitate.
Având în vedere:
- adresa nr. 138045/208948/21.11.2012, a DGFP Alba, privind repartizarea pe unitati adminitrativ – teritoriale a nivelului
maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2012, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al
ministrului finantelor publice nr. 253/1468/2012,
Văzând prevederile :
-Legii nr.293/2011 –Legea bugetului de stat pe anul 2012.
-Legii 500/2002 - Lege privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale –-republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
- art.19, alin.1, litera a , art. 26,alin.4 ,ale art.45 si 46 si art.58, litera a si art. 70 alin. 3 din Lege nr.273/2006
–Legea privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza prevederilor art.45 alin. 2, litera „a”şi ale art.115 , alin.1 , litera b şi alin. 3 din Legea nr.215/2001Legea administraţiei publice locale republicată , cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă Rectificarea Bugetului local pe anul 2012 la partea de venituri în sumă de 1.618 mii lei , detaliat
pe capitole şi subcapitole conform Anexei nr.1 la prezenta hotărare .
Art. 2 Se aprobă Rectificarea Bugetului local pe anul 2012 la partea de cheltuieli în sumă de 1.618 mii lei,
detaliat pe capitole , subcapitole , titluri , articole şi alineate după caz , conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărare.
Art.3 Se aproba modificarea nivelului maxim de cheltuieli de personal aferente anului 2012, conform anexei nr.
1 la prezenta hotarare.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se încredinţează d-nul Primar, Corcheş Sorin-Constantin.
Art. 5 Prezenta hotărare se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba,
- D-lui Primar Corches Sorin-Constantin,
- DGFP Alba , Trezoreria Cîmpeni,
- compartimentului de specialitate
- se va asigura publicitatea pe pagina web a primăriei Sohodol şi la sediul Primăriei
Prezenta hotărare a fost adoptată cu un număr de 11 (unusprezece) voturi favorabile, valabil exprimate care
reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100% din numărul consilierilor prezenţi.
Sohodol, la 29.11.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Furdui Danil - Nicolae
Contrasemnează,
Secretar, Stan Minodora
S.M./S.M.
Ex. 7 , anexe 1
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

Nr 72 /29.11.2012

Privind aprobarea Contului de executie al Bugetului local la 30.09.2012
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,

Intrunit in sedinta ordinara, publica, in data de : 29 noiembrie, 2012,
Luand in dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 4190/16.11.2012, privind aprobarea contului
de executie la 30.09.2012,
- raportul nr. 4188 /16.11.2012, intocmit de compartimentul de specialitate, cu privire la
aprobarea Contului de executie al Bugetului local la 30.11.2012,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Avand in vedere prevederile :
- art. 49 alin. 12, din Legea nr. 273/2006- privind finantele publice locale, actualizata,
- art. 36 al 2 lit b) si 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 si ale art. 115, al ( 1 ) lit. b) si 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 contul de executie al Bugetului local la 30 septembrie 2012, conform Anexei
nr. 1, parte integranta la prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica :
- D –lui Prefect al judetului Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- Compartimentului de specialitate.
- 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 numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor
prezenti.
Sohodol, la 29. 11. 2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Furdui Danil -Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.6, anexe : 1
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

Nr 73 /29.11.2012

Privind schimbarea denumirii scolii din ”SCOALA CU CLASLE I - VIII SOHODOL ’’ in
’’ SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL ’’
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,

Intrunit in sedinta ordinara, publica, in data de : 29 noiembrie, 2012,
Luand in dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 4248/22.11.2012 Privind schimbarea denumirii scolii din
”SCOALA CU CLASLE I - VIII SOHODOL ’’ in ’’ SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL ’’
- adresa nr. 354/06.11.2012 a Scolii Gimnaziale Sohodol,
- nota de fundamentare nr. 354/06.11.2012,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate,

Avand in vedere prevederile :
- art. 4 lit. c), art. 6 din ANEXA la Ordinul 6564/13.12.2011 – actualizat – privind aprobarea
procedurii de atribuire a denumirii unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant
preuniversitar, modificat prin Ordinul 3283/17.02.2012 al MECTS,
- Legii nr. 1/2011 privind Educatia nationala, cu modificarile si completarile ulterioare,
- art. 36 al ( 2 ) lit. d) , al ( 6 ) lit a) pct 1 si art. 45 al ( 6 ) din Legea nr. 215/2001 – Legea
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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. Incepand cu anul scolar 2012 - 2013, se aproba schimbarea denumirii din
”SCOALA CU CLASELE I - VIII SOHODOL ”, in
” SCOALA
GIMNAZIALA
SOHODOL ”, situata in comuna Sohodol, sat Sohodol, nr. 2, nivelul de scolarizare : PREG+
PRIMAR + GIMNAZIAL.
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica :
- D –lui Prefect al judetului Alba,
D-lui Primar al comunei Sohodol,
- Compartimentului de specialitate.
- Scolii Gimnaziale 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 numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.

Sohodol, la 29. 11. 2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Furdui Danil -Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.6.
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JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A

Nr. 74/29.11.2012

privind modificarea si completarea HCL Sohodol, nr. 32/2010
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,

Intrunit in sedinta ordinara, publica, in data de : 29 noiembrie, 2012,
Luand in dezbatere :
- adresa nr. 576/25.09.2012 a S.C. Salubritate Apuseni S.R.L. Cimpeni, prin care se propune modificarea si
completarea art. 2 al HCL Sohodol nr. 32/2010, respectiv a art. nr. 7 din Anexa la Hotarare,
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 4245/22.11.2012,
- raportul nr. 4244/20.11.2012, al comprtimentului de specialitate,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate,

Avand in vedere :
- prevederile Hotararii Consiliului Local Sohodol nr. 32/2010,
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
OUG nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati
publice nr. 51/2006, Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare al localitatilor,
- prevederile art. 11, art.36 al 2 lit d si e, al ( 6 ) lit. a pct 14 din Legea nr. 215/2001 –
Legea administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 45 al ( l ) si ale art. 115, al ( 1 ) lit. b) si 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 modificarea si completarea art. 2 al HCL Sohodol nr. 32/2010, astfel : “Se
aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ce se va incheia intre comuna
Sohodol, pe de o parte si SC SALUBRITATE APUSENI SRL, conform anexei nr. 1 parte integranta
din prezenta hotarare.”
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica :
- D –lui Prefect al judetului Alba,
D-lui Primar al comunei Sohodol,
- Compartimentului de specialitate.
- SC SALUBRITATE APUSENI SRL,
- 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 numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.

Sohodol, la 29. 11. 2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Furdui Danil -Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.6., anexe : 1
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A

Nr. 75/29.11.2012

Privind aprobarea achizitionarii prin negociere directa a unei suprafete de 4.569 mp de teren situat in intravilanul
comunei Sohodol si insusirea raportului de evaluare a acestuia

CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,

Intrunit in sedinta ordinara, publica, in data de : 29 noiembrie, 2012,
Luand in dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 4258/22.11.2012,
- raportul compartimentului de specialitate nr. 4256/22.11.2012,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Vazand:
- raportul de evaluare teren notat in CF 70337, 70339 Sohodol, nr. top 7823/2/1/3, 7823/2/1/5
inregistrat la Primaria comunei Sohodol, sub nr. 3862/12.10.2012, intocmit de evaluator Bozdog
Dumitru –Flaviu,
Avand in vedere :
- propunerile d-lor consilieri locali de a achizitiona terenul cu nr. top 7823/2/1/3, in suprafata
de 469 mp si nr. top. 7823/2/1/5 categoria fanete, in suprafata de : 4100 mp, notate in CF 70337,
70339 Sohodol,
- dispozitivul sentintei civile nr. 1873 /2011 emisa de Judecatoria Cimpeni, la data de 23
noiembrie 2011, conform careia comuna Sohodol si Consiliul Local Sohodol, sunt obligate la plata
sumei de 34200 lei cu titlu de folosinta pentru terenul aferent constructiilor folosite pe terenul
proprietatea numitelor Muntean Corina Maria si Sicoe Doina Rodica, imobil inscris in CF 70149
Sohodol, cu nr. CAD 7823/2/1 nr. top. 7823/2/1/3 in suprafata de 469 mp si nr. top. 7823/2/1/5
categoria fanete, in suprafata de : de 4100 mp, pentru perioada 1.08.2007 – 30.08.2010,
- ca prin dispozitivul aceleiasi sentinte comuna Sohodol si Consiliul Local sunt obligate sa
procedeze la demolarea constructiilor aflate pe terenul numitelor Muntean Corina Maria si
Sicoe Doina Rodica, respectiv internat scolar, remiza PSI, bazin de retentie a apelor uzate, statie de
pompare, rezervor de inmagazinare a apei,
- prevederile art. 36 alin. 2 lit. b si c, art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – Legea
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 45 al ( 3 ) si ale art. 115, al ( 1 ) lit. b) si 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 insusirea Raportului de evaluare al terenului notat in CF 70149 Sohodol,
cu nr. top. 7823/2/1/3 in suprafata de 469 mp categoria fanete si nr. top. 7823/2/1/5 categoria fanete,
in suprafata de : de 4100 mp, situat in comuna Sohodol, sat Sohodol, zona centrala, prevazut in anexa
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba achizitionarea terenului in suprafata totala de 4569 mp ( 469mp + 4100mp),
prin negociere directa si pretul maxim de negociere la o suma care sa nu depaseasca valoarea din
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Raportul de evaluare inregistrat la Primaria comunei Sohodol, sub nr. 3862/12.10.2012.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-ul Corches Sorin –
Constantin – Primar al comunei Sohodol, judetul Alba.
Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica :
- D –lui Prefect al judetului Alba,
D-lui Primar al comunei Sohodol,
- Compartimentului de specialitate.
- 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 numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.

Sohodol, la 29. 11. 2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Furdui Danil -Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.6., anexe : 1

Pag. 2 din 2

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR. 69 /07.11.2012

privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2012
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA
Intrunit in sedinta de indata, publica, în data de 07 noiembrie 2012 ,
Luand in dezbatere:
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare nr. 4094/06.11.2012, privind aprobarea rectificării Bugetului
local pe anul 2012 ,
- raportul nr.4093/06.11.2012, întocmit de compartimentul de specialitate,
Avand in vedere:
- adresa nr. 136147/2084004/05.11.2012,a DGFP Alba, privind repartizarea pe unitati administrativ –
teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, si
municipiilor, aprobate judetului Alba prin OUG nr. 61/2012,
Văzand prevederile :
- Legii nr.293/2011 –Legea bugetului de stat pe anul 2012
- Legii 500/2002 - Lege privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare,
- art.19 alin.1, litera a , art.26 , alin.4 , art.45 şi 46 şi ale art.58 , litera a din –Legea nr. 273/2006 Legea
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ,
-art.36 ,al.2, lit.” b” şi 4 litera “ a” din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicată
cu modificările şi completările ulterioare,
In baza prevederilor art.45 alin. 2, litera „a”şi ale art.115 , alin.1 , litera b şi alin. 3 din Legea nr.215/2001Legea administraţiei publice locale republicată , cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta:

HOTARARE:
Art.1 Se aprobă Rectificarea Bugetului local pe anul 2012 la partea de venituri în sumă de
1.618 mii lei , detaliat pe capitole şi subcapitole conform Anexei nr.1 la prezenta hotărare .
Art. 2 Se aprobă Rectificarea Bugetului local pe anul 2012 la partea de cheltuieli în sumă de
1.618 mii lei, detaliat pe capitole , subcapitole , titluri , articole şi alineate după caz , conform Anexei
nr. 1 la prezenta hotărare.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se încredinţează d-nul Primar, Corcheş
Sorin-Constantin.
Art. 4 Prezenta hotărare se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba,
- D-lui Primar Corches Sorin-Constantin,
- DGFP Alba , Trezoreria Cîmpeni,
- compartimentului de specialitate
- se va asigura publicitatea pe pagina web a primăriei Sohodol şi la sediul Primăriei
Prezenta hotărare a fost adoptată cu un număr de 10 (zece) voturi favorabile , valabil exprimate care reprezintă 90,90 % din
numărul consilierilor în funcţie şi 100,00 % din numărul consilierilor prezenţi.

Sohodol, la 07.11.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Furdui Danil -Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
S.M./S.M.
Ex. 7 , anexe 1
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A

NR.

68 /07.11.2012

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată din data de: 07.11.2012

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă de îndată, publică în data de: 07.11.2012,
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. 221 din data de :06.11.2012,emisă de Primarul comunei Sohodol, judeţul Alba, privind
convocarea Consiliului Local Sohodol, în şedintă de îndată, publică în data de: 07.11.2012,

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 de îndata, publică, din data de: 07.11.2012:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2012.
Iniţiator: Corcheş Sorin Constantin - Primar
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 hotărâre a fost adoptată 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, 07.11.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Furdui Danil – Nicolae

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

SM/SM
Ex. 5
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR. 64/30.10.2012

privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2012
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA
Intrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2012, care a fost publică ,
Luând în dezbatere:
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare nr. 3.963/24.10.2012, privind aprobarea rectificării Bugetului
local pe anul 2012 ,
- raportul nr. 3.962/24.10.2012, întocmit de compartimentul de specialitate.
Având în vedere:
- adresa nr. 132709/03.10.2012, privind alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
H.C.J nr. 171/2012 privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale din judetul Alba a sumelor pentru
sustinerea proiectelor de infrastructura.
- avizul comisiei de specialitate,
Văzând prevederile :
-Legii nr.293/2011 –Legea bugetului de stat pe anul 2012.
-Legii 500/2002 - Lege privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale –-republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
- art.19, alin.1, litera a , art. 26,alin.4 ,ale art.45 si 46 si art.58, litera a si art. 70 alin. 3 din Lege nr.273/2006
–Legea privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
In baza prevederilor art.45 alin. 2, litera „a”şi ale art.115 , alin.1 , litera b şi alin. 3 din Legea nr.215/2001Legea administraţiei publice locale republicată , cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă Rectificarea Bugetului local pe anul 2012 la partea de venituri în sumă de 1.518 mii lei , detaliat
pe capitole şi subcapitole conform Anexei nr.1 la prezenta hotărare .
Art. 2 Se aprobă Rectificarea Bugetului local pe anul 2012 la partea de cheltuieli în sumă de 1.518 mii lei,
detaliat pe capitole , subcapitole , titluri , articole şi alineate după caz , conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărare
Art.3 Se aproba schimbarea denumirii investitiei „Extindere retea de apa in Sohodol” in „Achizitionare autoutilitara
4x4 cu lama de deszapezire” conform Anexei nr.1 a) – Lista obiectelor de investitii pe anul 2012, cu finantare partiala sau
integrala din bugetul local.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se încredinţează d-nul Primar, Corcheş Sorin-Constantin.
Art. 5 Prezenta hotărare se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba,
- D-lui Primar Corches Sorin-Constantin,
- DGFP Alba , Trezoreria Cîmpeni,
- compartimentului de specialitate
- se va asigura publicitatea pe pagina web a primăriei Sohodol şi la sediul Primăriei
Prezenta hotărare a fost adoptată cu un număr de 11 (unusprezece) voturi favorabile, valabil exprimate care
reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100% din numărul consilierilor prezenţi.
Sohodol, la 30.10.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Coroiu Iosif
Contrasemnează,
Secretar, Stan Minodora
S.M./S.M.
Ex. 7 , anexe 1

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

NR.

63 /30.10.2012

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de: 30.10.2012

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară, publică în data de: 30.10.2012,
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. 214 din data de :24.10.2012,emisă de Primarul comunei Sohodol, judeţul Alba, privind
convocarea Consiliului Local Sohodol, în şedintă ordinară, publică în data de: 30.10.2012,
Avand in vedere propunerea d-lui Primar Corches Sorin – Constantin de a suplimenta ordinea de zi cu doua
puncte :
-Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2011 a bunurilor apartinand patrimoniului
comunei Sohodol.
Initiator : Primar , Corches Sorin – Constantin
-Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune , in vederea valorificarii si, dupa caz , casarii, a unor bunuri
aflate in domeniul privat al comunei Sohodol
Initiator: Primar, Corches Sorin - Constantin

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: 30.10.2012:
1 . Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2012.
Initiator: Corches Sorin Constantin – Primar

2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, care va conduce lucrarile
Consiliului Local, pentru luna noiembrie , 2012.
Initiator: Corches Sorin – Constantin - Primar

3.Probleme curente.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2011 a bunurilor
apartinand patrimoniului comunei Sohodol.
Initiator : Primar , Corches Sorin – Constantin

5. Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune , in vederea valorificarii si, dupa caz ,
casarii, a unor bunuri aflate in domeniul privat al comunei Sohodol.
Initiator: Primar, Corches Sorin - Constantin

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 11 (unusprezece) voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta 100%
din numărul consilierilor în funcţie si 100 % din numarul consilierilor prezenţi.

Sohodol, 30.10.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Coroiu Iosif

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

SM/SM
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR 65 /30.10.2012
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2012
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,

Intrunit în şedinţă ordinară, publică în data de : 30.10.2012,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 3966/24.10.2012, iniţiator, d-ul Corcheş
Sorin – Constantin – Primar al comunei Sohodol,
- raportul nr. 3965 /24.10.2012, întocmit de compartimentul de specialitate,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate, a Consiliului Local al comunei Sohodol,
Având în vedere :
- propunerea d-lui consilier Coroiu Iosif si presedinte de sedinta, pentru ca d-ul consilier Furdui
Danil – Nicolae – sa fie preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2012, 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 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
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. –Se alege domnul consilier Furdui Danil - Nicolae, în funcţia de preşedinte de şedinţă
al Consiliului Local al comunei Sohodol, pentru luna noiembrie, 2012.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- D-lui Furdui Danil – Nicolae.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 11 voturi favorabile, valabil exprimate care
reprezinta 100 % din numărul consilierilor în funcţie si 100% din numarul consilierilor prezenţi.
Sohodol, la 30 octombrie 2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Coroiu Iosif
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
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JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR. 66/30.10.2012

Privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2011
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA
Intrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2012, care a fost publică ,
Luând în dezbatere:
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare nr. 3212/20.08.2012, privind aprobarea rezultatului
inventarierii pe anul 2011 a bunurilor apartinand patrimoniului comunei Sohodol,
- raportul nr. 3.210/20.08.2012, întocmit de compartimentul de specialitate.
Având în vedere:
- Procesul verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului Consiliului Local al comunei Sohodol,
la 31.12.2011, inregistrat la nr. 265/ 27.01.2012,
Văzând prevederile :
- art. 36 al ( 2 ) lit c si ale art. 122 din Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale - republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,
- art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica – actualizata,
- Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile,
modificat si completat,
In baza prevederilor art. 45 al ( 3 ) si ale art. 115 al ( 3 ) din Legea nr. 215/2001 – republicata – Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aproba rezultatul inventarierii pe anul 2011 a bunurilor mobile si imobile care
apartin patrimoniului comunei Sohodol, conform procesului verbal nr. 265/27.01.2012 si a listelor
de inventariere, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- Compartimentului de specialitate.
- Se va afisa la sediul Consiliului Local Sohodol.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 11 voturi favorabile, valabil exprimate care
reprezinta 100 % din numărul consilierilor în funcţie si 100% din numarul consilierilor prezenţi.
Sohodol, la 30 octombrie 2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Coroiu Iosif
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
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JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR. 67/30.10.2012

Privind scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii
unor bunuri aflate in domeniul privat al comunei Sohodol
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA
Intrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2012, care a fost publică ,
Luând în dezbatere:
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare nr. 3215/20.08.2012, privind scoaterea din functiune in
vederea valorificarii si, dupa caz, casarii, a unor bunuri aflate in domeniul privat al comunei Sohodol,
- raportul nr. 3.213/20.08.2012, întocmit de compartimentul de specialitate.
Având în vedere:
- Procesul verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului Consiliului Local al comunei Sohodol,
la 31.12.2011, inregistrat la nr. 265/ 27.01.2012,
Văzând prevederile :
- art. 36 al ( 2 ) lit c si ale art. 122 din Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale - republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,
- art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica – actualizata,
- Hotararii Guvernului nr. 841/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, privind procedurile de
transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice,
- art. 1,2,3,4 din OG nr. 112/2000 – pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si
valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ – teritoriale,
aprobata prin Legea nr. 246/2001 – privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 – pentru reglementarea
procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al
statului si al unitatilor administrativ – teritoriale,
In baza prevederilor art. 45 al ( 3 ) si ale art. 115 al ( 3 ) din Legea nr. 215/2001 – republicata – Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aproba scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii, a unor
bunuri aflate in proprietatea privata a comunei Sohodol, judetul Alba, in valoare totala de
144.755,97 lei, din care 140.995,58 lei mijloace fixe si 3.760,39 lei obiecte de inventar, conform
Procesului verbal de inventariere cu elementele patrimoniale propuse spre casare din anexa, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba,
D-lui Primar al comunei Sohodol,
- Compartimentului de specialitate.
- Se va afisa la sediul Consiliului Local 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 90,90 % din numarul consilierilor prezenţi.

Sohodol, la 30 octombrie 2012.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Coroiu Iosif
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
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JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR. 62 /03.10.2012

privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2012
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA
Intrunit in sedinta de indata, publica, în data de 03 octombrie 2012 ,
Luand in dezbatere:
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare nr. 3689/01.10.2012, privind aprobarea rectificării Bugetului
local pe anul 2012 ,
- raportul nr.3688/01.10.2012, întocmit de compartimentul de specialitate,
Avand in vedere:
- adresa nr. 131963/207274/27.09.2012,a DGFP Alba, privind redistribuiea sumelor defalcate din T.V.A.
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, si municipiilor, pentru unitatile de invatamant
preuniversitar de stat, pe anul 2012,
Văzand prevederile :
- Legii nr.293/2011 –Legea bugetului de stat pe anul 2012
- Legii 500/2002 - Lege privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare,
- art.19 alin.1, litera a , art.26 , alin.4 , art.45 şi 46 şi ale art.58 , litera a din –Legea nr. 273/2006-Legea
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ,
-art.36 ,al.2, lit.” b” şi 4 litera “ a” din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicată
cu modificările şi completările ulterioare,
In baza prevederilor art.45 alin. 2, litera „a”şi ale art.115 , alin.1 , litera b şi alin. 3 din Legea nr.215/2001Legea administraţiei publice locale republicată , cu modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta:

HOTARARE:
Art.1 Se aprobă Rectificarea Bugetului local pe anul 2012 la partea de venituri în sumă de 1.469 mii lei , detaliat
pe capitole şi subcapitole conform Anexei nr.1 la prezenta hotărare .
Art. 2 Se aprobă Rectificarea Bugetului local pe anul 2012 la partea de cheltuieli în sumă de 1.469 mii lei,
detaliat pe capitole , subcapitole , titluri , articole şi alineate după caz , conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărare.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se încredinţează d-nul Primar, Corcheş Sorin-Constantin.
Art. 4 Prezenta hotărare se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba,
- D-lui Primar Corches Sorin-Constantin,
- DGFP Alba , Trezoreria Cîmpeni,
- compartimentului de specialitate
- se va asigura publicitatea pe pagina web a primăriei Sohodol şi la sediul Primăriei
Prezenta hotărare a fost adoptată cu un număr de 10 (zece) voturi favorabile , valabil exprimate care reprezintă 90,90 % din
numărul consilierilor în funcţie şi 100,00 % din numărul consilierilor prezenţi.
Sohodol, la 03.10.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Coroiu Iosif
Contrasemnează,
Secretar, Stan Minodora
S.M./S.M.
Ex. 7 , anexe 1
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A

NR.

61 /03.10.2012

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată din data de: 03.10.2012

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă de îndată, publică în data de: 03.10.2012,
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. 205 din data de :02.10.2012,emisă de Primarul comunei Sohodol, judeţul Alba, privind
convocarea Consiliului Local Sohodol, în şedintă de îndată, publică în data de: 03.10.2012,

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 de îndata, publică, din data de: 03.10.2012:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2012.
Iniţiator: Corcheş Sorin Constantin - Primar
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 hotărâre a fost adoptată 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, 03.10.2012
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Coroiu Iosif

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
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