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                                            HOTARAREA NR. 3/2019                                                        

                                          privind aprobarea ordinei de zi 

             Consiliul Local al comunei Spring, jud.Alba; 

              Întrunit în şedinţa publica ordinara in data de 29.01.2020; 

            În baza art. 139  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă 

prezenta: 

 
                                                              HOTARARE 
 

                Art.unic. Se aproba ordinea de zi a sedintei ordinare a  Consiliului Local din data de 

29.01.2020, ora 15,00 cu urmatorul proiect al ordinii de zi:                                 

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI 

 

                     1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinei de zi. 

                                                       Initiator :Rusu Daniel Gheorghe – primar    

                      2. Proiect de hotarare   privind alegerea presedintelui de sedinta 

                                                                                       Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

                         3. Proiect de hotarare privind  aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2020 -

2021 
                                                                 Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

                   4. Proiect de hotarare privind  aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea 

de funcţionare şi  secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Spring la 

data de 31.12.2019. 

                                                                    Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

                   5.  Proiect de hotarare privind aprobarea Listei bunurilor ce conduc la 

excluderea acordării ajutorului social.  

                                                                    Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

                   6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acțiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 

persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu 

prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru anul 2020 la nivelul comunei Șpring  

                                                                    Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

                  7. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al 

asistenților personali pentru semestrul II al anului 2019.  

                                                                    Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

                  8. Proiect de hotarare privind infintarea    Serviciului  Voluntar  pentru 

Situatii de Urgenta  . 

                                                                    Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

                9.  Proiect de hotarare privind  aprobarea  Planul de Analiză şi 
 Acoperire a Riscurilor. 

                                                               Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

               10. Proiect de hotarare   privind instituirea taxelor speciale în anul 2020 pentru 

serviciile prestate de catre Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

                                                                      Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

               11. Proiect de hotarare   privind aprobarea organigramei si statului de 

functii al Primariei Comunei Spring. 

                                                                 Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar     
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              12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a UAT comuna Spring. 

                                                                Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

               

             13. Proiect de hotarare privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de 

acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local  

                                                                 Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

 

             14.  Proiect de hotarare privind    modificarea HCL nr.14/2018 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea „Regulamentului privind  

stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”  

                                                               Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

              15   Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 

2019 ale Ocolului Silvic “Iezarul Trascau” 

                                                                           Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

  PROIECTE SUPLIMENTARE  

           16. Proiect de hotarare privind aprobarea  utilizarii din  excedentul anilor precedenti 

ai Bugetului Local a sumei de 4165 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa a 

Sectiunii de Dezvoltare . 

                                                                          Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

           17.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta minorului Lucaci 

Stefan Daniel. 

          Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

         18.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Spring pentru anul 

2020. 

                                                                           Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

        19.Proiect de hotarare privind  neasumarea de catre UAT Spring a 

responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor 

educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru perioada 2020 -

2023. 

                                                                 Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

             20.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta minorei 

Carneala Anais Dorina. 

                                                                 Initiator Rusu Daniel Gheorghe- primar 

                                                                                     Spring,29.01.2020 

            

Presedinte de sedinta                                                                   Contrasemneaza 

  consilier, SUCIU NICOLAE                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                                                                     BOGDAN PETRONELA - VIORICA 

                        
                

Total consilieri locali 11 

Prezenti 9 

Pentru 9 

Impotriva - 

Abtineri - 


