ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR

1 /28.01.2013

Privind alegerea presedintelui de sedinta
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,

Intrunit in sedinta ordinara,publica in data de : 28 ianuarie , 2013,
Avand in vedere :
-lipsa motivata de la sedinta Consiliului Local Sohodol, din data de: 28.01.2013 a d-nei consilier
Lup Raluca – Cristina, aleasa presedinte de sedinta pentru luna ianuarie 2013, prin Hotararea nr.
79/19.12.2012, propunerea d-lui consilier Brezestean Vasile pentru ca d-ul consilier Sicoe Dan Nicolae – sa fie ales presedinte de sedinta si numarul voturilor favorabile, valabil exprimate pentru
propunerea facuta, de: 10( zece) voturi pentru, reprezentand 90,90 % din numarul consilierilor in
functie si respectiv 100% din numarul consilierilor prezenti,
- prevederile art. 76 din Anexa la Hotararea Consiliului Local Sohodol, nr. 5/28.02.2009
privind functionarea Consiliului Local al comunei Sohodol,
- prevederile art. 35 al ( 1 ) din Legea nr. 215/ 2001 – Legea administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile art. 9 alin ( 1 ) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamantului – cadrul de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr 673/2002,
In temeiul art. 45 al ( 1 ) si 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 alege domnul consilier Sicoe Dan - Nicolae in functia de presedinte de sedinta al
Consiliului Local al comunei Sohodol,din data de : 28.01.2013.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica :
- D –lui Prefect al judetului Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- D-lui consilier Sicoe Dan - Nicolae
- 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 numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.
Sohodol, la 28 ianuarie 2013.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Sicoe Dan - Nicolae
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. 2 /28.01.2013

Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de: 28.01.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară, publică în data de: 28.01.2013,
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. 7 din data de :18.01.2013,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: 28.01.2013:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe
anul 2012.
Initiator: Corches Sorin Constantin – Primar
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele apte
de munca, beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 – Lege privind venitul minim garantat.
Initiator : Corches Sorin – Constantin – Primar
3. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav,
aprobarea incheierii contractelor de munca pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de
indemnizatii pentru anul 2013.
Initiator : Corches Sorin – Constantin - Primar
4.Proiect de hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor
sau persoanelor singure, pentru anul 2013.
Initiator : Corches Sorin – Constantin – Primar
5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, care va conduce lucrarile Consiliului Local,
pentru luna februarie , 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, 28.01.2013
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Sicoe Dan - Nicolae

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
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ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A

NR. 3 /28.01.2013

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2012.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară, publică în data de: 28.01.2013,
Luand in dezbatere :
- raportul nr. 50/07.01.2013 intocmit de compartimentul de specialitate privind aprobarea
acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2012,
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr.51/07.01.2013 cu privire la aprobarea
acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2012,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Avand in vedere :
- prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1720/17.12.2012, pentru apobarea Normelor
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012, Cap. IV Incehierea executiei bugetelor locale si
operatiuni specifice bugetului unitatilor administrativ teritoriale , pct. 4.15.3 lit. b,
- prevederile Legii nr. 273/2006- Lege privind finantele publice locale, modificata si completata cu OUG
63/2010, art. 58 alin. 1 lit. c),
- prevederile art. 9, 10, 36 al 2 lit. b) al 4 lit a) din Legea nr. 215/2001 – republicata, Legea administratiei publice
locale republica, cu modificarile sio completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 45 al ( 2 ) lit a) din Legea nr. 215/2001 – republicata, Legea
administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta
H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, in suma de
24.417,92 lei, ca urmare a executiei bugetare la 31.12.2012.
Art. 2. Prezenta hotarare sta la baza inregistrarii operatiunilor de acoperire definitiva a
deficitului sectiunii de dezvoltare, la 31.12.2012, de catre Trezoreria Cimpeni.
Art.3. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- Compartimentului de specialitate .
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, la 28 ianuarie 2013.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Sicoe Dan - Nicolae
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. 4 /28.01.2013

Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de
ajutor social pentru anul 2013, conform Legii nr. 416/2001 –Legea privind venitul minim garantat , actualizata

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară, publică în data de: 28.01.2013,
Luand in dezbatere :
- raportul nr. 103/11.01.2013, intocmit de compartimentul de specialitate,
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr.104/11.01.2013 cu privire la aprobarea Planului
de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
pentru anul 2013, conform Legii nr. 416/2001 –Legea privind venitul minim garantat , actualizata,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Avand in vedere:
- prevederile art. 6 al ( 2 ), ( 7 ) din Legea nr. 416/2001 – actualizata, privind venitul minim garantat,

- prevederile art. 28 din Hotararea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 – actualizata, privind venitul minim garantat,
-prevederile art. 36 al ( 9 ) din Legea 215/2001 – republicata, Legea administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulteriore,
In baza prevederilor art. 45 al ( 1 ) si art. 115 al ( 1) lit b) din Legea nr. 215/2001 –
republicata- Legea administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,) adopta prezenta
H O T A R A R E:
Art. 1. Se aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2013, pentru
persoanele apte de munca beneficaire de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 – Legea privind
venitul minim garantat, 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 Corches Sorin – Constantin,
- Compartimentului de specialitate,
- Se va asigura publicitatea prin afisare la sediul Primariei si pag web a Primariei comunei
Sohodol.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 10(zece) voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta 90,90%
din numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.

Sohodol, la 28.01.2013.
Presedinte de sedinta,
Consilier, Sicoe Dan -Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/SM
Ex. 7, anexe 1
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/28.01.2013
Actiuni si masuri intreprinse
OBIECTIV
Intretinerea in
perioada
sezonului rece a
drumurilor
comunale si
satesti de pe raza
administrativ –
teritoriala a
comunei Sohodol

Indepartarea
zapezii cu
mijloace manuale
Imprastierea
materialelor
antiderapante
Spargerea manuala a ghetii
in zonele cu
circulatie
intensa( scoli, gradinite,
dispensare)
Taiat iarba, curatat santuri de
scurgere,
Intretinerea
Intretinerea
zonelor
terenurilor si
adiacente
unitatilor de
santurilor din
invatamant
comuna
Refacerea straturilor pentru
flori si a spatiilor verzi cosit
si defrisat de iarba , maracinis
si arbusti pe drumurile
comunale : Calea – Poiana,
Calea – peles, Gura SohodolCalea
Lucrari de
Indepartarea
vegetatiei
curatare si
specifice,
decolmatare,
intretinere a
indepartatrea
gunoaielor
drumurilor
depozitate abuziv in albia
comunale si
vaii Sohodolului sau
pe
satesti de pe raza
malurile
acestuia
si
comunei Sohodol transportarea acestora in
locatii special amenajate
Alte activitati de Asigurarea depozitelor
de
interes si utilitate combustibil solid ,
publica
Taierea manuala si mecanica
a materialului
lemnos di
depozitarea
acestuia in
locatiile special amenajate
Diferite
activitati
de
intretinere si reparatii

Termen de
realizare

Resurse

Responsabil

Lunile :
1 - 3
si
11 - 12

Beneficiarii
Legii
416/2001

VICEPRIMAR

Lunile :

Beneficiarii
Legii
416/2001

4– 9

Lunile
10 - 11

Lunile
9 - 10

Beneficiarii
Legii
416/2001

Beneficiarii
Legii
416/2001

BREZESTEAN
VASILE

VICEPRIMAR
BREZESTEAN
VASILE

VICEPRIMAR
BREZESTEAN
VASILE

VICEPRIMAR
BREZESTEAN
VASILE

Presedinte de sedinta,
Consilier, Sicoe Dan - Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

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

NR. 5 /28.01.2013

Privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, aprobarea incheierii
contractelor de munca pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru
anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară, publică în data de: 28.01.2013,
Luand in dezbatere :
- raportul nr. 75/09.01.2013, intocmit de compartimentul de specialitate,
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr.76/09.01.2013 cu privire la aprobarea numarului de asistenti
personali ai persoanelor cu handicap grav, aprobarea incheierii contractelor de munca pentru asistentii personali ai
persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2013,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate,

Avand in vedere:
-prevederile art. 39 al ( 1 ) , 40, art. 43 si 44 din Legea nr. 448/2006 – actualizata, privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
-prevederile art. 5 al ( 1) si ale art. 6 alin. (2 ) din Hotararea nr. 427/2001 – Hotarare pentru
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile
asistentului personal al persoanei cu handicap,
- prevederile art. 36, alin. ( 2 ) lit. d) si al ( 6 ) lit. a) , pct 2 din Legea nr. 215/2001 – Lege
administratiei publice locale republicata, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 45. al ( 1 ) ) si art. 115 al ( 1) lit b) 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 incheierea contractelor de munca pentru anul 2013, pentru asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav, de catre d-ul Primar al comunei Sohodol,judetul Alba,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba numarul de 14( patrusprezece) posturi pentru asistentii personali ai
persoanelor cu handicap grav,pentru anul 2013.
Art. 3. Se aproba numarul de 5( cinci ) indemnizatii lunare pentru persoanele cu hadicap
grav.
Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica:
- D-lui Prefect al judetului Alba,
- D-lui Corches Sorin –Constantin, Primar al comunei Sohodol,
- Compartimentului de specialitate,
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 10(zece) voturi favorabile, valabil exprimate care reprezinta 90,90% din
numarul consilierilor in functie si 100 % din numarul consilierilor prezenti.

Sohodol, la 28.01.2013.
Presedinte de sedinta,
Consilier, Sicoe Dan – Nicolae

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

SM/SM
Ex.5 ex. anexe 1
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 5/28.01.2013
Privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, aprobarea
incheierii contractelor de munca pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si a
numarului de indemnizatii pentru anul 2013

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele si prenumele persoanei cu handicap
grav
Berindeie
Dumitru
Lazea
Adrian - Dumitru
Cotisel
Nicolae
Stan
Iulian - Constantin
Mocoiu
Madalin - Nicolae
Narita
Aurelia
Vatca
Laura
Tomus
Nicolae

Presedinte de sedinta,
Consilier, Sicoe Dan – Nicolae

Numele si prenumele asistentului
pesonal al persoanei cu handicap grav
Onetiu Maria - Andreea
Lazea
Marinela
Cotisel
Dana
Stan
Zeno
Mocoiu
Liviu
Narita
Viorica
Vatca
Viorica
Sicoie
Olga

Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora

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

NR. 6 /28.01.2013

Privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor
sau persoanelor singure, pentru anul 2013.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,
Întrunit în şedinţă ordinară, publică în data de: 28.01.2013,
Luand in dezbatere :
- raportul nr. 72/09.01.2013, intocmit de compartimentul de specialitate,
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr.73/09.01.2013 cu privire stabilirea situatiilor
deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure, pentru anul 2013,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Avand in vedere:
- prevederile art. 28 al ( 2 ) din Legea nr. 416/2001 - actualizata, privind venitul minim garantat,
- prevederile art. 41,42, 43 din Hotararea nr. 50/2001 – actualizata , pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
-prevederile art. 36 al ( 9 ) din Legea 215/2001 – republicata, Legea administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulteriore,
In baza prevederilor art. 45 al ( 1 ) si art. 115 al ( 1) lit b) din Legea nr. 215/2001 –
republicata- Legea administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,) adopta prezenta
H O T A R A R E:
Art. 1. Se stabilesc, pe langa cazurile prevazute de Legea nr. 416/2001 * actualizata* privind
venitul minim garantat, si urmatoarele situatii deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta
pentru anul 2013:
- In caz de boala grava,
- Moartea accidentala a animalelor din gospodaria proprie,
- In situatii financiare precare,
- Locuinte in stare avansata de degradare.
-

Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica:
D-lui Prefect al Judetului Alba,
D-lui Primar Corches Sorin – Constantin,
Compartimentului de specialitate,
Se va asigura publicitatea prin afisare la sediul Primariei

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 10( zece) voturi favorabile, valabil exprimate
care reprezinta 90,90% din numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.
Sohodol, la 28.01.2013.
Presedinte de sedinta,
Consilier, Sicoe Dan - Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/SM
Ex.5 ex.
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR 7 /28.01.2013
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2013
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDEŢUL ALBA,

Intrunit în şedinţă ordinară, publică în data de : 28.01.2013,
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 198/18.01.2013, iniţiator, d-ul Corcheş
Sorin – Constantin – Primar al comunei Sohodol,
- raportul nr. 197 /18.01.2013, întocmit de compartimentul de specialitate,
- avizul favorabil al comisiei de specialitate, a Consiliului Local al comunei Sohodol,
Având în vedere :
- propunerea d-nei consilier Iliescu Daniela - Elena , pentru ca d-ul consilier Sicoe Dorin – sa
fie preşedinte de şedinţă pentru luna februarie 2013, şi numărul voturilor favorabile, valabil
exprimate pentru propunerea făcută, de: 10 (zece), reprezentand 90,90% 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 Dorin, în funcţia de preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local al comunei Sohodol, pentru luna februarie, 2013.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- D-ului consilier Sicoe Dorin .
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, la 28 ianuarie 2013.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Sicoe Dan - Nicolae
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.5
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