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Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Oșorhei
din data de 31 martie 2020
întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 80 din 25 martie 2020,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr.4147 din 25.03.2020
La dezbaterile ședinței de azi participă: dl. Pop Ioan, primarul comunei Oșorhei, și dna.
Morar Meda - secretarul comunei.
Președintele de ședință este dl. ONIȚA GHEORGHE
Ședința de azi se desfășoară cu ușile închise, în vederea îndeplinirii măsurilor privind
preîntâmpinarea răspândirii virusului COVID -19, totodată se solicită supunerea la vot a
proiectelor de hotărâre, dat fiind că acestea au fost analizate în cadrul ședințelor de comisii.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind Ordinea de zi a ședinței de azi,
precizându-se totodată faptul că inițiatorul acestora este dl. Ioan Pop, primarul comunei
Oșorhei, după cum urmează:
1. Proiect privind aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al
comunei Oșorhei din data de 31 martie 2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local Oșorhei din data de 27 februarie 2019.
3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie –
mai – iunie 2020.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rectificării Bugetului Local al comunei
Oșorhei
5. .Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului Anual de Achiziții Publice pentru
anul 2020, aferent comunei Oșorhei.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al comunei Oșorhei a unor
bunuri rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, executate și
finalizate de către terți pe domeniul public al comunei Oșorhei în luna decembrie 2019.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu, Ghidul
solicitantului și Procedura/Regulament de atribuire pentru acordarea de finanțări
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la nivel
local, pentru anul 2020.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
pentru anul 2019, aferent comunei Oșorhei.
9. Diverse /cereri/informări
Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței ordinare de către Președintele de ședință,
anunțând în continuare faptul că a fost adoptată
Hotărârea nr. 21, privind aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local
al comunei Oșorhei din data de 31 martie 2020, care face parte integrantă din prezentul procesverbal.
Se trece la punctul nr. 2 al Ordinii de zi, și anume Proiectul de hotărâre privind aprobarea
procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 27
februarie 2020.
Inițiator Primarul comunei Oșorhei
Materialul a fost analizat și în cadrul ședinței de comisie, se menționează din partea dlui.
Chiș Pavel, în calitatea sa de președinte al Comisiei Juridice, Avizul favorabil al comisiei pentru
adoptarea acestui proiect, drept pentru care nefiind obiecții se supune la vot de către
președintele de ședință.
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Președintele de ședință, anunțând în continuare faptul că a fost adoptată:
Hotărârea nr. 22, privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a
Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 27 februarie 2020, care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.
Se trece la punctul nr. 3 al Ordinii de zi, și anume Proiectul de hotărâre privind alegerea
președintelui de ședință pentru lunile aprilie – mai – iunie 2020.
Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl. Primar, Ioan Pop.
Actualul președinte de ședință îl propune pe dl. consilier Fechete Dumitru.
Nu sunt obiecții.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre, anunțând în continuare
faptul că:
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 23, privind alegerea președintelui
de ședință pentru lunile aprilie – mai – iunie 2020, care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.
La punctul 4 al Ordinii de zi se dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea
Rectificării Bugetului Local al comunei Oșorhei
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia, indicând detaliat proiectul de rectificare a Bugetului local al
comunei.
Se precizează Avizul privind adoptarea Proiectului din partea Comisiilor de specialitate,
a Consiliului Local Oșorhei.
Nu sunt obiecții.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre, anunțând în continuare
faptul că:
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 24 , privind aprobarea Rectificării
Bugetului Local al comunei Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Următorul Proiect de hotărâre luat în dezbatere este cel privind actualizarea Planului
Anual de Achiziții Publice pentru anul 2020, aferent comunei Oșorhei.
Inițiator Primarul comunei Oșorhei
Se expun în continuare motivele inițierii acestui proiect concretizate în Referatul de
aprobare întocmit de către inițiator, respectiv de către dl. Ioan Pop, primarul comunei Oșorhei.
Se menționează Avizul celor trei comisii, pentru aprobarea acestuia în forma inițiată.
Nu sunt alte discuții.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre, anunțând în continuare
faptul că:
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 25, privind actualizarea Planului
Anual de Achiziții Publice pentru anul 2020, aferent comunei Oșorhei, care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.
Se trece la punctul nr. 6 al Ordinii de zi, și anume Proiectul de hotărâre privind trecerea
în domeniul public al comunei Oșorhei a unor bunuri rezultate din investiții în infrastructura de
alimentare cu apă și canalizare, executate și finalizate de către terți pe domeniul public al
comunei Oșorhei în luna decembrie 2019.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
Se detaliază documentația, arătându-se că este vorba despre niște racorduri și
branșamente la rețeaua de alimentare cu apă.
Președintele de ședință precizează Avizul privind adoptarea Proiectului din partea
Comisiei nr.1, a Consiliului Local Oșorhei.
Nu sunt obiecții, drept pentru care în continuare este supus la vot.
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 26, privind trecerea în domeniul
public al comunei Oșorhei a unor bunuri rezultate din investiții în infrastructura de
alimentare cu apă și canalizare, executate și finalizate de către terți pe domeniul public al
comunei Oșorhei în luna decembrie 2019, care face parte integrantă din prezentul procesverbal.
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Următorul Proiect de hotărâre analizat este cel privind aprobarea Programului anual
propriu, Ghidul solicitantului și Procedura/Regulament de atribuire pentru acordarea de
finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general la nivel local, pentru anul 2020.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
Se precizează Avizul privind adoptarea Proiectului din partea Comisiilor de specialitate
, a Consiliului Local Oșorhei.
Nu sunt obiecții, drept pentru care în continuare este supus la vot.
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 27, privind aprobarea Programului
anual propriu, Ghidul solicitantului și Procedura/Regulament de atribuire pentru
acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general la nivel local, pentru anul 2020, care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.
La punctul nr.8 al Ordinii de zi a ședinței ordinare de azi se trece la analizarea Proiectului
de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019,
aferent comunei Oșorhei.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
Se precizează avizele Comisiilor.
Nu sunt obiecții.
Se supune la vot.
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 28, privind aprobarea contului de
încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019, aferent comunei Oșorhei, care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.
La Diverse/Cereri /Informări sunt prezentate următoarele Rapoarte:
1. Raportul Primarului comunei Oșorhei, privind starea economico – socială și de
mediu, pentru anul 2019.
2. Raportul de activitate al Viceprimarului comunei Oșorhei, pentru anul 2019.
3. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către
Consiliul Local Oșorhei în anul 2019.
4. Raportul anual de evaluare asupra aplicării Legii nr.544/2001, privind accesul la
informațiile de interes public în anul 2019.
5. Raportul privind aplicarea Legii nr.52/2003, privind transparența decizională pe anul
2019, la nivelul comunei Oșorhei.
6. Raportul privind activitatea asistenților personali.
7. Secretarul general al comunei solicită membrilor Consiliului Local care nu au depus
încă rapoartele de activitate pentru anul 2019 să dea curs acestei solicitări.
8. Raport privind stadiul completării Registrului Agricol la nivelul comunei Oșorhei.
Nefiind alte discuții, cu acordul tuturor membrilor prezenți, președintele de ședință,
declară închisă ședința ordinară a Consiliului local al comunei Oșorhei de azi, 31 martie 2020.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ONIȚA GHEORGHE
SECRETAR GENERAL
COMUNA OȘORHEI
MEDA MORAR
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