ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
PRIMAR
Nr.tel.: 0254683791
Nr.fax:0254693799
Cod fiscal 4521397
NR.534 D1N 07.08.2018
CATRE,
-INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI HUNEDOARA,

Alăturat vă comunicăm,în temeiul art.48 alin.2 din Legea
nr.215/2001,republicată,privind administraţia publică locală,cu modificările şi completările
ulterioare,în termenul legal,în original,Hotărârile Consiliului local Ribiţa înregistrate sub nr.
29 - 36 ,adoptate de autoritatea deliberativă,în şedinţa ordinara din data de
30.07.201 8,precum şi toate documentele preparatorii ce stau la baza adoptării acestora.
Actele administrative menţionate mai sus au fost înregistrate în Registrul de hotărâri,în
condiţiile legii şi îndeplinesc toate condiţiile legale de fond şi de formă prevăzute de lege.
La şedinţa de îndată din totalul de 9 consilieri locali au fost prezenţi un număr de 9.
Hotărârile au fost adoptate cu respectarea cvorumului prevăzut de lege şi sunt însoţite
la dosarul şedinţei de actele preparatorii.
Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane au fost votate prin vot secret.
Ordinea de zi stabilită prin Dispoziţia primarului nr.54/23.07.2018 prin care s-a şi
convocat şedinţa de îndată, a fost modificată si a fost aprobată în unanimitate de consilierii
locali prezenţi la şedinţă.
Actele administrative cu caracter normativ au respectat procedura prevăzută de Legea
nr.52/2003 privind transparanţa decizională în administraţia publică.
Aşa cum rezultă din procesul-verbal de şedinţă,în timpul dezbaterii şi adoptării
hotărârilor,nu au existat cazuri de stare de incompatibilitate ori conflict de interese.
Menţionez că nu am obiecţii cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate iar
documentele comunicate Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara sunt identice cu cele
arhivate în dosarul de şedinţă.

Buftea

a

oPIs
al documentelor dosarului şedinţei de îndată din data de 30.07.2018 şi care au fost
comunicate către Instituţia Prefectului Judeţului Hunedoara

1. Adresa de înaintare.
2. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 07.06.2018 şi care a fost
aprobat cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi în şedinţa de îndată a Consiliului local al
comunei Ribiţa din data de 30.07.2018.
3. Proces - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Ribiţa din 30.07.2018.
4. Hotărarea nr.29/2018 privind aprobarea contractului de achizitie publica avand ca obiect,, Delegarea
gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de
transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al deseurilor la
facilitatile de tratare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem lntegrat de Management aI Deşeurilor în
Judul Hunedoara.

5. Proiect de hotărâre nr.25/06.06.2018 privind aprobarea contractului de achizitie publica avand ca
obiect,, Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea
Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al
deseurilor la facilitatile de tratare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem lntegrat de Management al
Deşeurilor în Judul Hunedoara.

6. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.25/2018.
7. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.25 /20 1 8.
8. Raportul Comisiei de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr.25 /201 8.
9. Hotărarea nr.30/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ribiţa,judeţul
Hunedoara

10.Proiect de hotărâre nr.26/29.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Ribiţa,judeţul Hunedoara.

1 1. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.26/20 1 8.
12.Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.26 /20 1 8.
13.Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr. 26/2018.
14.Hotărarea nr.31/2018 privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii
publice pentru obiectivul REAB1L1TAREOALA GENERALĂ IOSIF COfVŞ DIN COMUNA R1BA, JUD.
HUNEDOARA.

15.Proiect de hotărâre nr.27/29.06.2018 privind aprobarea devizului general recalculat în urma
procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul REABIL1TAREŞ OALA GENERALĂ IOSIF COfvŞ DIN
COMUNA RIBA,JUD. HUNEDOARA.

16.Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.27/29.06.2018.

17.Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.27 /20 1 8.
18.Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr.27 /20 1 8.
19.Hotărarea nr.32/2018 privind solicitarea declasă rii DJ760 şi preluarea în domeniul public al comunei
Ribiţa a 6,01 km din acest drum.

20.Proiect de hotărâre nr.28/29.06.2018 privind solicitarea declasării DJ760 şi preluarea în domeniul
public al comunei Ribiţa a 6,01 km din acest drum.

21.Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.28/2018.
22.Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.28 /2018.
23.Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr.28 /2018.
24.Hotărarea nr.33/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.71/2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică,
aflate în subordinea Consiliului local RIBIŢA pentru anul 2018

25.Proiect de hotărâre nr.29/29.06.2018 privind modificarea şi completarea Hotă rârii Consiliului local
nr.71/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate
juridică, aflateîn subordinea Consiliului local RIBIŢA pentru anul 2018.

26.Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.29/2018.
27.Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.29 /2018.
28.Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr.29 /2018.
29.Hotărarea nr.34/2018 privind revocarea Hotă rârii nr.15/2018 privind aprobarea înfiinţă rii Serviciului
Public de Salubrizare al comunei Ribiţa

30.Proiect de hotărâre nr.30/29.06.2018 privind

revocarea Hotărârii nr.15/2018 privind aprobarea

înfiinţă rii Serviciului Public de Salubrizare al comunei Ribiţa

31.Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.30/2018.
32.Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr. 30/2018.
33.Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr. 30/20 1 8.
34.Hotărarea nr.35/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea
contractului de lucrări pentru obiectivul pentru Consolidare,restaurare,conservare imobii,realizare grup
sanitar,refacere finisaje interioare,refacere instalaţie electrică,realizare instalaţie sanitară,iluminat
arhitectural şi ambiental,realizare sistem de paratrăznet,sistematizare verticală aterenului,reamenajare
incintă,refacere poartă de acces,refacere împrejmuire la ansamblu Casa natală Crişan reabilitare
monument Bustul lui Crişan

35.Proiect de hotărâre nr.31/29.06.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru
atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul pentru Consolidare,restaurare,conservare
imobil,realizare grup sanitar,refacere finisaje interioare,refacere instalaţie electrică,realizare instalaţie
sanitară,iluminat arhitectural şi ambiental,realizare sistem de paratrăznet,sistematizare verticală
aterenului,reamenajare incintă,refacere poartă de acces,refacere împrejmuire la ansamblu Casa natală
Crişan reabilitare monument Bustul lui Crişan.

36.Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.31/2018.
37.Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.3 1 /20 1 8.

38. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr.31 /2018.
39. Hotărarea nr.36/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 pentru
SC Ribiţa 2010 Servcom SRL.

40. Proiect de hotărâre nr.32/29.06.2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2018 pentru SC Ribiţa 2010 Servcom SRL.

41. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.32/2018.
42. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.32 /20 1 8.
43. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa
pentru proiectul de hotărâre nr. 32/2018.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat în şedinta ordinară a Consiliului local al comunei
Ribita din data de 30.07.2018,ora 16,00

Şedinta ordinară a Consiliului local Ribita a fost convocata prin Dispozitia
nr.54/23.07.2018 si se desfasoara in sala de şedinţe a Primăriei comunei
Ribita,judetul Hunedoara.
In sala de sedinta sunt prezenti 9 consilieri locali din cei 9 consilieri in
functie.Alături de domnii consilieri la sedinta participa de drept dna. secretar-Buftea
Oprean Diana, este prezent dl.primar .Participă domnii delegaţi săteşti - Pop
Bogdan Şi Trifa Nicolae deoarece se diseută aprobarea contractului de aehizitie
publica avand ea obiect,, Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de
colectare 1 Brad.
Doamna secretar le aduce la eunoştinţă dlor.consilieri că în continuare, la
votarea atât pe articole,cât şi în ansamblu a proiectelor de hotărâri,domnii consilieri
locali care se aftă în situaţii de incompatibilitate sau conftict de interese raportat la
respeetivele proiecte de hotărâre,să se abţină de la vot.
Date fiind cele de mai sus,dl.viceprimar arată că şedinta a fost convocata prin
Dispozitia nr. 54/23.07.2018 si dă citire ordinii de zi propusa prin aceasta dispozitie
si anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de achizitie publica
avand ca obiect,, Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona
de colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si transportul
separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si
administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea
Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al deseurilor la
facilitatile de tratare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem
Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reetificării bugetului local al
comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în
urma proeedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul
REABILITARE ŞCOALA GENERALA IOSIF COMŞA DIN
COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA.

4. Proieet de hotărâre privind solicitarea declasării DJ760 şi preluarea în
domeniul public al comunei Ribiţa a 6,0 1 km din acest drum.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului local nr.71/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi servieiilor
publice, iără personalitate juridieă, aflate în subordinea Consiliului
local RIBIŢA pentru anul 2018.
6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.15/2018 privind
aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Salubrizare al cornunei
Ribiţa.
7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a
ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul
pentru Consolidare,restaurare,conservare imobil,realizare grup
sanitar,refacere finisaje interioare,refacere instalaţie
electrică,realizare instalaţie sanitară,iluminat arhitectural şi
ambiental,realizare sistem de paratrăznet,sistematizare verticală
aterenului,reamenajare incintă,refacere poartă de acces,refacere
împrejmuire la ansamblu Casa natală Crişan reabilitare
monument Bustul lui Crişan.
8. Întrebări,interpelări,discuţii.
Dna.secretar comunică faptul că mai există un proiect de hotărâre necesar a fi
discutat şi anume cel privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
20 1 8 pentru SC Ribiţa 20 1 0 Servcom SRL,însoţit de toate materialele
necesare.D1.preşedinte de şedinţă - Tulea Sorin Cheorghe,supune la vot ordinea de zi
modificată şi este aprobată cu votul celor 9 consilieri locali prezenţi.
D1.preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei din
07.06.20 1 8 care este aprobat cu votul tuturor celor 9 consilieri locali prezenţi la
şedinţă.
La primul punct al ordinii de zi se citeşte proieetul de hotărâre nr.25/06.06.201 8
privind aprobarea contraetului de achizitie publica avand ca obiect,, Delegarea
gestiunii servieiului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor
similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea
Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al deseurilor la facilitatile de
tratare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management al
Deşeurilor în Judeţul Hunedoara. Se citeşte expunerea de motive a dlui.viceprimar
pentru acest proiect de hotărare , avizul comisiilor cle specialitate si referatul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de hotărâre
este supus la vot şi se votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 9 voturi
pentru
din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea
nr.29/2Ol8privind aprobarea contractului de achizitie publica avand ca obiect,,
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in:

- colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor
similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea
Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al deseurilor la facilitatile de
tratare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management al
Deşeurilor în Judeţul Hunedoara.
La al doilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.26/29.06.20 1 8 privind rectificarea bugetului local al comunei Ribiţa.Se citeşte
expunerea de motive a dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare , avizul
comisiilor de specialitate si referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate. Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se votează pe articole şi în
ansamblu şi este adoptată cu 9 voturi pentru din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi
la şedinţă, Hotărarea nr.30/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei
Ribiţa.
La al treilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.27/26.06.2018 privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor
de achiziţii publice pentru obiectivul REABILITARE ŞCOALA GENERALA
IOSIF COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA .Se citeşte
expunerea de motive a dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare , avizul
comisiilor de specialitate si referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate. Proiectul de hotărâre este supus la vot şi se votează pe articole şi în
ansamblu şi este adoptată cu 9 voturi pentru din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi
la şedinţă, Hotărarea nr.31/2018 privind aprobarea devizului general recalculat în
urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul REABILITARE ŞCOALA
GENERALĂ IOSIF COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA
La următorul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.28/26.06.20 1 8 privind solicitarea declasării DJ760 şi preluarea în domeniul public
al comunei Ribiţa a 6,0 1 km din acest drum .Se citeşte expunerea de motive a
dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si
referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de
hotărâre este supus la vot şi se votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 9
voturi pentru
din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea
nr.32/2018 solicitarea declasării DJ760 şi preluarea în domeniul public al comunei
Ribiţa a 6,01 km din acest drum.
La al cincilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.28/29.06.201 8 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local
nr.71/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RIBIŢA, a
instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea
Consiliului local RIBIŢA pentru anul 2018.Se citeşte expunerea de motive a
dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si
referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de
hotărâre este supus la vot şi se votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 9
voturi pentru
din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea
nr.33/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.7 1/20 1 7
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi

serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local
RIBIŢA pentru anul 20 1 8.
La al şaselea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.30126.06.2018 privind revocarea Hotărârii nr.15/2018 privind aprobarea înfiinţării
Serviciului Public de Salubrizare al comunei Ribiţa .Se citeşte expunerea de motive a
dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si
referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de
hotărâre este supus la vot şi se votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 9
din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea
voturi pentru
nr.34/20 1 8 privind revocarea Hotărârii n r. 1 5/20 1 8 privind aprobarea înfiinţării
Serviciului Public de Salubrizare al comunei Ribiţa.
La al şaptelea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.31/29.06.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea
contractului de lucrări pentru obiectivul pentru Consolidare,restaurare,conservare
imobii,realizare grup sanitar,refacere finisaje interioare,refacere instalaţie
electrică,realizare instalaţie sanitară,iluminat arhitectural şi ambiental,realizare
aterenului,reamenaj are
paratrăznet,sistematizare
verticală
sistem
de
incintă,refacere poartă de acces,refacere împrejmuire la ansamblu Casa natală
Crişan reabilitare monument Bustul lui Crişan .Se citeşte expunerea de motive
a dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si
referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de
hotărâre este supus la vot şi se votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 9
din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea
voturi pentru
nr.35/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea
contractului de lucrări pentru obiectivul pentru Consolidare,restaurare,conservare
imobil,realizare grup sanitar,refacere finisaje interioare,refacere instalaţie
electrică,realizare instalaţie sanitară,iluminat arhitectural şi ambiental,realizare
sistem de paratrăznet,sistematizare verticală aterenului,reamenajare
incintă,refacere poartă de acces,refacere împrejmuire la ansamblu Casa natală
Crişan reabilitare monument Bustul lui Crişan.
La ultimul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.32/29.06.2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2018 pentru SC Ribiţa 2010 Servcom SRL.Se citeşte expunerea de motive a
dlui.viceprimar pentru acest proiect de hotărare , avizul comisiilor de specialitate si
referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate. Proiectul de
hotărâre este supus la vot şi se votează pe articole şi în ansamblu şi este adoptată cu 8
voturi pentru ,se abţine dl.Magdalina Vasile Petru, din cei 9 consilieri în funcţie,
prezenţi la şedinţă, Hotărarea nr.36/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2018 pentru SC Ribiţa 2010 Servcom SRL.
D1.ptimar doreşte să dea o explicaţie dlor. consilieri întrucât a fost acuzat în
anumite postări de pe Facebook,că a luat centrala termică de la Căminul Cultural
Ctişan şi a dus-o acasă la dânsul.D1.primar le prezintă dlor.consilieri documentele
centralei termice şi le solicită să se întrunească într-o comisie pentru a verifica în teren
datele pe care le-a prezentat.Urmează să se deplaseze în perioada următoare.
In continuare,dna.Iezan Lucia îi comunică dlui.primar că sunt foarte mulţi
oameni care se plâng de drumuri.Dă exemplu drumul de pe lângă şcoală,unde oamenii

se plâng eă din cauza ploilor a fost dezastru şi este aproape impracticabil.De asemenea
aminteşte şi de drumul de pe lângă cimitir.D1.primar întreabă dacă a văzut personal
cum este.Dna. Iezan spune eă la cel de la cimitir a fost personal de vreo
săptămână.D1.vieeprimar răspunde eă în acea perioadă drumul a fost deja
reparat.Dna.Iezan mai spune şi despre drumul de După-Vie unde oamenii sunt
revoltaţi spunând eă nu li se repară drumul deoareee nu 1-au votat pe
dl.primar.Dna.seertar spune eă aeel drum este în proieetul finanţat prin PNDL şi se va
face dar este doar lafaza de achiziţii publiee,aşa eă va mai dura.In Iegătură eu aeelaşi
drum,dl.primar o întrabă pe dna.Iezan dacă a fost în teren să vadă situaţia
exactă.Dna.Iezan răspunde că nu a fost,dar îi crede pe cei care i-au transmis plângerile
lor.Din nou dl.viceprimar spune eă au fost între timp,în acea zonă şi au făcut anumite
reparaţii dar din păeate nisipul şi piatra folosite pentru reparaţiile respective au fost
spălate de ploi foarte repede.Dna.Iezan concluzionează că în momentul în care se
începe un proiect ,ar trebui consultaţi mai mulţi cetăţeni pentru a-şi spune punctul de
vedere referitor la asfaltările de drumuri,de exemplu,pentru eă în aeeastă primăvară au
fost asfaltate drumuri care duc la foarte puţine familii şi drumuri care servesc mai
multe gospodării,au fost neglijate şi astfel s-au stârnit nemulţumiri.
Mai departe,dl.Rusu Horia propune ca procesele-verbale să fie publicate în
ziarul comunei.Dna.secretar spune că va verifica daca există suficient spaţiu pentru
această propunere.
D1.Magdalina întreabă dacă se încep lucrările la Biserica Crişan .D1.primar
spune că da,cu o firmă a unui domn Grosu.
D1.Trifa anunţă că s-a ars un bee în Uibăreşti iar dl.viceprimar răspunde că va
rezolva.
D1.preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte înscrieri la cuvant.
Avand in vedere faptul ca nu mai sunt solicitari de inscriere la cuvant din
partea domnilor consilieri,dl. presedinte de sedinta declara sedinta Consiliului local
al comunei Ribita - inchisa.

CONTRAS
Bufte
Ribita,30.07.20 1 8

EAZA SECRETAR,
ean Diana Ioana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
PROCES - VERBAL
Incheiat azi,05.06.201 8
In temeiul art.6 alin.2 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica,s-a procedat azi 05.06.2018 - la afisarea proiectului de hotarare privind
aprobarea contractului de achizitie publica avand ca obiect,, Delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si transportul
separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de
transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al
deseurilor lafacilitatile de tartare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara, iar în conformitate cu prevederile art.7
pct.4 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica s-a acordat
un termen de 10 zile calendaristice,până în data de 18.06.2018 pentru a primi in scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

a Ioana

rnmaria comuni Kibita
Jucletul HunecIoara - str. rrincipaia nr. 22
telefon,fax: 0251- 68, 791 ,/02Ş1- 68 www.ribita.ro e-maii:primariaribita@ jahoo.com
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HOTĂRÂREA NRJ/2O1 8
Privind aprobarea conlractului de achiziliepublica avand ca obiect,, Delegarea gesliunii
serviciului de salubrizare in zona de coleclare 1 Brad constand in: - coleclarea separata si
Iransportul separat al deseurilor municipale si aI deseurilor similare;- operarea si administrarea
Slaliei de Iransfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sorlare Brad; - transportul la
dislanta al deseurilor lafacililatile de tartare/depozitare , din cadrulproiectului ,,Sislem Integrat
de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara
Consiliul Local al comunei Ribiţa, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei pubiice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alei1or
locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.20 1 8 având în vedere următoarele:
adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor judetul Hunedoara,, având nr.525/05.06.2018 , înregistrata la Primăria Ribiţa sub
nr.408/06.06.2018 , prin care se solicită organizarea unei şedinţe a consiliului local, în cel mai scurt timp
posibil, pentru însuşirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ,, Delegarea gestiunii
serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si
transportul separat al deseurilor municipale si aI deseurilor similare;- operarea si administrarea
Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la
distanta al deseurilor la facilitatile de tartare/depozitare.
Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de
management al deeurilor în judeţul Hunedoara semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
Statutul A.D.I.S.I.G.D.-HUNEDOARA;
Raportul procedurii de atribuire a Contractului de achizitie publica avand ca obiect
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare I Brad constand in: - colectarea
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si
administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul
Ia distanta aI deseurilor la facilitatile de tartare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara încheiat sub nr. 350/10.04.2018 de către A.D.I.S.I.G.D.
HUNEDOARA;
prevederile Hotărârii Consiliului Local Ribiţa nr.33/30.06.2016 prin care s-a aprobat
documentaţia de atribuire a contractelor de delegare a unor activitati componente ale serviciului de
salubrizare aferente celor patru zone alejudetului l-Iunedoara.
prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată (rI),
cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.1O1!2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată (rl), cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. l 09 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau rnodificare a tarifelor pentru activităţ ile specifice serviciului de
salubrizare a Iocalităţilor;

prevederile Ordinului ANiSC nr. 10 din 9 iuiie 2007 privind aprobarea Regulamentuluicadru al serviciului de salubrizare a Iocalităţiior, act normativ în prezent abrogat;
prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentuluicadru aI serviciului de salubrizare a Iocalităţilor;
prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.1 12 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractuluicadru de prestare a serviciuiui de salubrizare a localităţilor;
prevederile Hotărâri i Guvernului nr. 85 5/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi
a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
pubiice, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.9 alin.1 lit.c din O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.21 1/201 1 privind regimul deşeurilor, republicată (rl), cu modificăriie
şi completările ulterioare;
prevederiie Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică!acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare aI Consiliului Local Ribiţa,
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, ale art.36 alin.2 Iit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.14, ale art.36
alin.9, ale art.39 alin.2, ale art.45 alin.2 Iit.d, ale art.92, ale art.1 15 alin.1 lit.b, aie art.1 15 alin.3-7, precum
şi ale art.125 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică Iocală, republicată (rl), cu modificările
şi completările ulterioare,
HOT Ă R ĂŞ TE:

Art.1. Se însuşeşte Contractul de achizitie publica avand ca obiect ,, Delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si transportul separat aI
deseurilor municipaie si al deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al deseurilor Ia facilitatile de
tartare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul
Hunedoara, incheiat cu operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. - SC TED TRANS 2002 SRL.,
care a fost desemnat câştigător prin Raportul procedurii de atribuire nr. 350/10.04.2018.
Art.2. Conform Contractului de achizitie publica avand ca obiect ,, Delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si transportul separat al
deseurilor municipale si aI deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul Ia distanta aI deseurilor la facilitatile de
tartare/depozitare, astfel cum au fost definite in modelul de contract din documentatia de atribuire
aprobata prin Hotararea A.G.A. A.D.l.S.I.G.D. Judetul Hunedoara nr. 2/10.05.2017, se aprobă
următoarele Tarife pentru prestarea Serviciului (fara TVA):

Tariful pentru activitatea de coiectare separaza si transport separat al lei/pers./lună +TVA
deseurilor municipal este de 199,07 lei/tona plus TVA
tarifurban: 6,39 lei
tarifrural : 2,78 Iei
Tariful pentru activitarea de sortare a deşeurilor municipale este de 0,1 lei/ pers./Iună+TVA
Iei/tona plus TVA
tarifurban: 6,39 lei
tarifrural : 2,78 lei
Tariful pentru activitatea de operare/administrarea statiilor de transfer pentru Iei/ pers./lună+TVA
deseuri municipale este de 24,72 lei/tona plus TVA
tarifurban: 6,39 lei
tarifrural : 2,78 Iei

Tariful pentru non-casnici (agentii economici si institutii publice)
164,67 lei/tonă + TVA
Suma alocată cheltuielilor cu conştientizarea i informarea

45.000 lei/an +TVA

Redevenţa in suma fixa

691,342,74 lei/an

Art.3 Tariful total aplicat de Delegat (operator) pentru activitatile desfasurate va cuprinde tarifele
prevazute rnai sus la art. 2, la care se vor adouga costuriie aferente tarifului la Depozit (taxa de
depozitare).
Art.4. Se mandateaza domnul Faur loan, ca in numele si pentru comuna Ribiţa sa aprobe in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistemul Integrat de Gestionare a
Deseurilorjudetul Hunedoara contractui de achizitie publica avand ca obiect deiegarea gestiunii serviciului
de salubrizare in zona de colectare 1 BRAD.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrative, actualizata.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul l-Iunedoara
- Primarului comunei Ribiţa;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercornunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor
j udetul Hunedoara;
Ri bita,30.07.201 8

Buftea O . n Diana Ioana

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de
numar de
voturi irnpotriva si un numar de (Q abtineri.

voturi pentru si un

rrimaria cornunei Kibita
J ucletui tiuriedoara - sr. rrincipala nr. 22
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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.25 /05.06.2018
Privind aprobarea contraclului de achizitie publica avand ca obiect,, Delegarea gesliunii
serviciu/ui de salubrizare in zona de coleclare 1 Brad constand in: - colectarea separala si
transportu/ separat al deseurilor municipale si aI deseurilor similare;- operarea si adminislrarea
Slaliei de transfer Brad; - operarea si administrarea Slaliei de sortare Brad; - Iransportul la
dislanta al deseurilor lafacilitati/e de tartare/depozilare , din cadrul proieclului ,,Sislem Inlegrat
de Management a/ Deşeurilor în Judeţul Hunedoara
Consiiiul Local al comunei Ribiţa, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice Iocale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.201 8 având în vedere următoarele:
adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem lntegrat de Gestionare a
Deseurilor judetul Hunedoara,, având nr.525/O5.06.2018 , înregistrata la Primăria Ribiţa sub
nr.408/06.06.2018 , prin care se solicită organizarea unei şedinţe a consiliului local, în cel mai scurt timp
posibil, pentru însuşirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ,, Delegarea gestiunii
serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea
Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la
distanta al deseurilor la facilitatile de tartare/depozitare.
Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de
management al deeurilor înjudeţul Hunedoara semnat cle membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
Statutul A.D.I.S.1.G.D.-HUNEDOARA;
Raportul procedurii de atribuire a Contractului de achizitie publica avand ca obiect
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea
separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si
administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul
la distanta al deseurilor la facilitatile de tartare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de
Management al Deşeuriior în Judeţul Hunedoara încheiat sub nr. 350/10.04.2018 de către A.D.I.S.I.G.D.
HUNEDOARA;
prevederile Hotărârii Consiliului Local Ribiţa nr.33/30.06.2016 prin care s-a aprobat
documentaţia de atribuire a contractelor de delegare a unor activitati componente ale serviciului de
salubrizare aferente celor patru zone alejudetului Hunedoara.
prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată (rI),
cu modificările şi completările ulterioare;
-

prevederile Legii nr.IO1/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, repuhlicată (rl), cti

modificările şi completări le ulterioare;
prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor;

prevederiie Ordinului ANRSC nr. 1 l O din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentuluicadru al serviciului de salubrizare a localităţ iior, act norrnativ în prezent abrogat;
prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentuluicadru aI serviciului de salubrizare a localităţilor;
prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.1 12 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractuluicadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi
a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice, cu modificările şi completările uiterioare;
prevederile art.9 alin.1 lit.c din O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.21 1/201 1 privind regimul deşeurilor, republicată (rI), cu rnodificările
şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederiie H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achiziţie publică!acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Ribiţa,
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, ale art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.14, ale art.36
alin.9, ale art.39 alin.2, ale art.45 alin.2 lit.d, ale art.92, ale art.1 15 alin.1 Iit.b, ale art.1 15 alin.3-7, precurn
şi ale art.125 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată (rl), cu modificările
şi compietările ulterioare,
HOT Ă R ĂŞ TE:

Art.1. Se însuşeşte Contractul de achizitie publica avand ca obiect,, Delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si transportul separat al
deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si adrninistrarea Statiei de transfer Brad; operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al deseurilor la facilitatile de
tartare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem tntegrat de Management al Deşeurilor în Judeţul
Hunedoara, incheiat cu operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. - SC TED TRANS 2002 SRL.,
care a fost desemnat câştigător prin Raportul procedurii de atribuire nr. 350/10.04.2018.
Art.2. Conform Contractului de achizitie publica avand ca obiect ,, Delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si transportul separat aI
deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al deseurilor Ia facilitatile de
tartare/depozitare, astfel cum au fost definite in modelul de contract din documentatia de atribuire
aprobata prin Hotararea A.G.A. A.D.1.S.I.G.D. Judetul Hunedoara nr. 2/10.05.2017, se aprobă
următoarele Tarife pentru prestarea Serviciutui (fara TVA):

Tariful pentru activitatea de colectare separata si transport separat aI lei/pers./lună +TVA
deseurilor municipai este de 199,07 lei/tona plus TVA
tarifurban: 6,39 lei
tarifrural : 2,78 lei
Tariful pentru activitarea de sortare a deeurilor municipale este de 0,1 lei/ pers./lună+TVA
lei/tona plus TVA
tarif urban: 6,39 Iei
tarifrural : 2,78 lei
Tariful pentru activitatea de operare/administrarea statiilor de transfer pentru lei/ pers./lună+TVA
deseuri municipale este de 24,72 lei/tona plus TVA
tarifurban: 6,39 Iei
tarifrural : 2,78 lei

Tariful pentru non-casnici (agentii economici si institutii publice)
164,67 lei/tonă + TVA
Suma aiocată cheltuielilor cu contientizarea şi informarea

45.000 lei/an +TVA

Redevenţa in suma fixa

691,342,74 lei/an

Art.3 Tariful total aplicat de Delegat (operator) pentru activitatile desfasurate va cuprinde tarifele
prevazute mai sus la art. 2, la care se vor adouga costurile aferente tarifului la Depozit (taxa de
depozitare).
Art.4. Se mandateaza domnui Faur Ioan, ca in numeie si pentru comuna Ribiţa sa aprobe in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistemul Integrat de Gestionare a
Deseurilorjudetul Hunedoara contractul de achizitie publica avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului
de salubrizare in zona de coiectare 1 BRAD.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr.
554/2004 a contenciosuiui administrative, actualizata.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Huriedoara
- Primarului comunei Ribiţa;
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deseuriiorjudetul
Hunedoara;

/-,
.p<i,. • ETAR

• prean Diana Ioana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
N R.473/81/06.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

aprobarea contractului de achizitie publica avand ca obiect,,
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: colectarea separata si transportul separat a/ deseurilor municipale si al deseurilor similare;operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare
Brad; - transportul la distanta al deseurilor lafacilitatile de tartare/depozitare din cadrul
proiectului ,,Sistem Integrat de Management aI Deşeurilor în Judeţul Hunedoara
Pentru proiectul de hotărare privind

Având în vedere următoarele:
adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a
Deseurilor judetul Hunedoara,, având nr.525/05.06.2018 , înregistrata la Primăria Ribiţa sub
nr.408/06.06.2018 , prin care se solicită organizarea unei şedinţe a consiliului local, în cel mai scurt timp
posibil, pentru însuşirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ,, Delegarea gestiunii
serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si
transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea
Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la
distanta al deseurilor la facilitatile de tartare/depozitare.
Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Hunedoara semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara
Statutul A.D.1.S.1.G.D.-HIJNEDOARA;
Raportul procedurii de atribuire a Contractului de achizitie publica avand ca obiect
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: - colectarea
separata si transportul separat aI deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si
administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul
la distanta al deseurilor la facilitatile de tartare/depozitare , din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara încheiat sub nr. 350/10.04.2018 de către A.D.1.S.I.G.D.
HUNEDOARA;
Consider că trebuie supus proiectu de hotărâre Ia vot în forma prezentata.

VICEPRIMAR,
JOSAN IOAN

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
NR.473/88/23.07.2018
REFERAT

Peniru proiectul de hotărare privind aprobarea contractului de achizitiepublica avand ca obiect,, Delegarea
gesfiiinii serviciului de salubrizare in zona de coleciare 1 Brad constand in: - colectarea separaia si transporiul
. eparal al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; operarea si administrarea Siaiiei de sortare Brad; - transportul Ia distanta al deseurilor lafacilitatile de
tartare/depozitare , din cadrulproiectului ,,Sistem Integrai de Management aI Deşeurilor în Judeul Hunedoara
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.25/05.06.2018 prin care se propune însuşirea contractului de achizitie
publica avand ca obiect,, Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad constand in: colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea
Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare Brad; - transportul la distanta al deseurilor la
facilitatile de tartare/depozitare şi în conformitate cu:
prevederile Legii nr.5 1/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată (rl), cu modiflcările
şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr.1O1/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată (rl), cu modiflcările
şi completările ulterioare;
prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 1 09 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specif1ce serviciului de salubrizare a
localităţilor;
prevederile Ordinului ANRSC nr. 1 10 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a Iocalităţilor, act normativ în prezent abrogat;
prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru aI
serviciului de salubrizare a localităţilor;
prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutuluicadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modif1cările şi
completările ulterioare;
prevederile art.9 alin.1 lit.c din O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările şi
ulterioare;
completărite
prevederile Legii nr.21 1/201 1 privind regimul deşeurilor, republicată (rl), cu modif1cările şi completările
ulterioare;
prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile H.G. nr.395/20 16 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare Ia atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
cu modif1cările şi completările ulterioare;
Consider că proiectul de hotărâre supus dezbaterii de dI.viceprimar,poate f1 aprobat în forma prezentată dlor.
consilieri locali.

PRIM
COM
RI BIŢA

TA R,
ana loana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru i nvatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

N R.473/95/26.07.2018
RAPORT
Pentru avizarea proiectuiui de hotărare privind

aprobarea contractuiui de achizitie publica avand ca

obiect,, Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de co/ectare 1 Brad constand in: coiectarea separata si transportui separat a/ deseurilor municipale si al deseurilor simiiare;operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei de sortare
Brad; - transportul ia distanta a/ deseuriior lafacilitatile de tartare/depozitare , din cadrul
proiectului ,,Sistem Integrat de Management ai Deşeurilor în Judeţul Hunedoara
Comisiile reunite nr. 1 ,2 şi 3 luand în discuţie proiectul de hotărare privind aprobarea
contractului de achizitie publica avand ca obiect,, Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de
colectare 1 Brad constand in: - colectarea separata si transportul separat aI deseurilor municipale si al
deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Brad; - operarea si administrarea Statiei
de sortare Brad; - transportul Ia distanta aI deseurilor lafacilitatile de tartare/depozitare , din cadrul
proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara,constată că proiectul este
legal fiind redactat în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale,ale Legii
finanţelor publice nr.27312006 şi deasemenea este oportun deoarece comuna Ribiţa trebuie să se alinieze
prevederilor generale privind salubrizarea.
Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul de hotărare poate fi adoptat în forma suspusă
dezbaterii de dl.viceprimar - iniţiatorul său.
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodari re comunala
protectia mediului,servicii si comert
1.IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN

Comisia de s cialitate pentru administrat}e publica locala,juridica,aparafea ordinii si linistii publice,a
drepturilor cetatenilor
1 .POPOV1C1 CONS ANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGAIOAN

Comisia pentru invatamant,sanatat
1.RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA IOAN
3.JOSANIOAN

potectie sociala,activitati sportive si de agrement

1

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 2O18
privind rectificarea bugetului local aI comunei Ribita pentru anul 20 1 8
Consiliul local al comunei Ribita,judetul Hunedoara
Avand in vedere poiectul de hotarare nr. 26 / 29.06.20 1 8,expunerea de motive a domnului primar al
comunei Ribita nr. 82 / 29.06.201 8 , ref.compartim. de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate nr.
89 / 23.07.20 1 8 si av.favorabil aI comisiei de specialit.nr. 1 ,2,3 din cadrul Cons.local nr.96 / 26.07.20 1 8.
In temeiul art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , al art.36 alin.2
lit.b,alin.4 lit.a si art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr,215/2001,ale art.1 1 alin.4 din Legea
nr.544/2004 a contenciosului administrative, actualizata
HOTARASTE:
Art.1 Bugetul local al comunei Ribita se stabileste Ia venituri la suma de 12.408,02 mii lei iar la
cheltuieli la suma de 13.671,12 mii lei
Art.2 Bugetul local se rectifica atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 150,00 mii lei
Art.3 In urma rectificarii, bugetul local al comunei Ribita se modifica in felul urmator:
Buget initial

Total , din care:

12.268,02

140,00

12.408,02

04.02 - Cote si sume def. din imp. pe venit
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit
37.02.03 - Varsaminte din sect.de functionare
pt.finantarea sectiunii de dezvoltare
37.02.04 - Varsaminte din sectiunea de functionare

2.260,00
1.925,00

150,00
150,00

2.410,00
2.075,00

-839,28
839,28

- 150,00

- 989.28

1 50,00

989,28

Buget initial
CHELTUIELI

Total din care:
84.02- Transportu ri
84.02.03 —Transport rutier
84.02.03.01 - Drwnuri si poduri
70—Cheltuieli de capital
71 —Activenefinanciare
71.01 —Active fixe
7 1 .01 .30 - Alte active fixe

Suma cu care
se
rectifica

Buget rectificat

VENITURI

Suma cu care
se
rectifica

13.521,12
6.431 ,30
6.43 1 ,30
6.431,30
6.331,30
6.331,30
6.331,30
6.33 1,30

Buget rectificat

150,00

13.671,12

1 50,00
I 50,00
150,00
150,00
150,00
50,00
150,00

6.581,30
6.58 1 ,30
6.581,30
6.481,30
6.481,30
6.481,30
6.481,30

Art.4 Hotararea Consiliului Loc
al comunei Ribita pe anul 20 1 8 ,se modifica in mod corespur

ind adoptarea bugetului local
DINTA,
GHEORGH

CONTRAS
..
4,

Ribita 30.07.2018
Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis astfel: un numnr de
{ voturi impotriva.

..,
.

f

CETAR
iana Ioan

voturi pentru .un nurnar de

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL

PROIECTDE HOTARARENR.26/29L06. 2018
privind rectificarea bugetului Iocal al comunei Ribita pentru anul 20 1 8

Consiliul local al comunei Ribita,judetul Hunedoara
Avand in vedere poiectul de hotarare nr. 26 / 29.06.201 8,expunerea de motive a domnului primar aI
comunei Ribita nr. 82 / 29.06.20 1 8 , ref.compartim. de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate nr.
89 / 23.07.2018 si av.favorabil al comisiei de specialit.nr.1,2,3 din cadrul Cons.local nr.96 / 26.07.2018.
In temeiul art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , al art.36 alin.2
lit.b,alin.4 lit.a si art.45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.2 1 5/2001 ,ale art. 1 1 alin.4 din Legea
nr.544/2004 a contenciosului administrative, actualizata
HOTARASTE:
Art.1 Bugetul local al comunei Ribita se stabileste la venituri la suma de 12.408,02 mii Iei iar Ia
cheltuieli la suma de 13.671,12 mii lei.
Art.2 Bugetul local se rectifica atat la venituri cat si Ia cheltuieli cu suma de 150,00 mii lei
Art.3 In urma rectificarii, bugetul local al comunei Ribita se modifica in felul urmator:
Suma cu care
se
rectifica

Buget rectificat

VENITURI

Buget initial

Total , din care:

12.268,02

150,00

12.408,02

04.02 - Cote si sume def. din imp. pe venit
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit
37.02.03 - Varsaminte din sect.de functionare
pt.finantarea sectiunii de dezvoltare
37.02.04 - Varsaminte din sectiunea de functionare

2.260,00
1.925,00

150,00
150,00

2.410,00
2.075,00

-839,28
839,28

- 1 50,00

- 989.28

1 50,00

989,28

Buget initial
CHELTUIELI

13.521,12

Total din care:

6.431,30
6.431,30
6.431,30
6.331,30
6.331,30
6.331,30
6.331,30

84.02- Transporturi
84.02.03 —Transport rutier
84.02.03.01 —Drumuri sipoduri
70 - Cheltuieli de capital
71 - Active nefinanciare
71.01 —Active fixe
71.01.30 —Alte active fixe

Suma cu care
se
rectifica

Buget rectificat

150,00

13.671,12

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

6.581,30
6.581,30
6.581,30
6.481,30
6.481,30
6.481,30
6.481,30

Art.4 Hotararea Consiliului Local nr. 1 /20 1 8 privind adoptarea bugetului local al comunei
Ribita pe anul 2018 ,se modifica in mod corespunzator
INIŢIATOR,
VICEPRIMAR,
JOSAN IOAN
i
K
AVIZEAZĂ SECRETAR
Bufea Oprean Diana Ioana

JLv

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
PRIMAR
NR. 473/65 DIN 18.05.2018

RAPORT
la Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ribita pe anul
2018

În conformitate cu prevederile legale ale Legii nr.273/2006-privind finantele
publice locale , primarul unitatii administrativ-teritoriale- ordonator principal de credite,
poate cere rectificarea bugetului local ori de cate ori se impune acest fapt.
Rectificarea bugetului local al comunei Ribita pe anul 2018 cu suma de de 150,00
mii lei iar la cheltuieli 1a suma de 1 50,00 mii lei se va face astfel
VENITURI

,

Total din care:
04.02

- Cote si sume def. din imp. pe venit
-

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit
37.02.03 Varsaminte din sect.de functionare
pt.finantarea sectiunii de dezvoltare
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare

Buget initial

12.268,02

Suma cu care
se
rectifica
150,00

Buget rectificat

12.408,02

2.260,00

150,00

2.410,00

1.925,00

150,00

2.075,00

- 1 50,00

- 989.28

150,00

989,28

-839,28
839,28
Buget initial

Suma cu care

Buget rectificat

se

CHELTUIELI

rectifica
Total din care:

13.521,12

150,00

13.671,12

84.02- Transporturi

6.431 ,30

1 50,00

6.581 ,30

84.02.03 —Transport rutier
84.02.03.01 Drumuri si poduri
70—Cheltuieli de capital
71 —Active nefinanciare
71.01 —Activefixe
7 1 .0 1 .30 Alte active fixe

6.43 1 ,30
6.431,30
6.331,30
6.331,30
6.331,30
6.33 1 ,30

1 50,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1 50,00

6.58 1 ,30
6.581,30
6.481,30
6.481,30
6.481,30
6.48 1 ,30

-

-

1

REFERAT
Privind rectificarea in cadrul trimestrului 111 aI bugetului local al comunei Ribita pe anul 20 1 8

In temeiul art.82 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale si art.36 alin.2
lit.b,alin.4 lit.a si art.63 alin.1 lit.c si alin.4 Iit.a,art.68 alinl din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 republicata, supunem spre aprobare rectificarea bugetului local al comunei Ribita pe
anul 2018 cu suma de 150,00 mii lei , astfel:

Suma cu care
se
rectifica

VENITURI

Buget initial

Total , din care:

12.268,02

150,00

12.418,02

2.260,00
l .925,00

150,00
1 50,00

2.410,00
2.075,00

-839,28
839,28

- 1 50,00

04.02 - Cote si sume def. din imp. pe venit
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit
37.02.03 - Varsaminte din sect.de functionare
pt.finantarea sectiunii de dezvoltare
37.02.04 - Varsaminte din sectiunea de functionare

Buget initial
CHELTUIELI

1 50,00

Buget rectificat

-

989,28
989,28

Suma cu care
se
rectifica

Buget rectificat

Total din care:

13.521,12

150,00

13.671,12

84.02- Transporturi
84.02.03 —Transportrutier
84.02.03.01 - Drumuri si poduri
70—Cheltuieli de capitai
71 —Active nefinanciare
71.01 —Activefixe
71 .01 .30 - AIte active fixe

6.431,30
6.431,30
6.431,30
6.331,30
6.331,30
6.331,30
6.33 1,30

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

6.581,30
6.581,30
6.581,30
6.481,30
6.481,30
6.481,30
6481,30

A

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget fnante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

N R.473/96/26.07.2018

RAPORT
Pentru proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului local al comunei Ribita pentru anul 20 1 8

Comisia pentru programe de dezvoltare, buget finante, administarea domeniului
public si privat al comunei, agricultura gospodarire comunala ,protectia mediului, servicii si
comert, luand in dezbatere proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al
comunei Ribita pentru anul 20 l 8 ,initiat de d-1 primar,constata ca proiectul de hotarare
reglementeaza,in spiritul legii, problema rectificarii bugetului local al comunei Ribita,
In temeiul celor spuse mai sus, comisia considera proiectul de hotarare legal si
oportun si pentru aceasta il avizeaza favorabil si propune Consiliului local sa-1 adopte in
forma prezentata de initiatorul sau ,dl.primar.

Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al
comunei,agr.gospodarire comunala protectia mediului,servicii si comert
1 .IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN

Comisia de specialitate pentru administratie p • Iica locala,juridica,apararea ordinii
si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
I .POPOvICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN

Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de
agrement
1 .RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA I
3.JOSAN IOAN

JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
PROCES - VERBAL
Incheiat azi, Incheiat azi29.O6.2O18

In temeiul art.6 alin.2 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica,s-a procedat azi 28.06.2018 - la afisarea proiectului de hotarare privind
solicitarea declasării DJ760 şi preluarea în dorneniul public al comunei Ribiţa a 6,01 km din acest
drum iar în conformitate cu prevederile art.7 pct.4 din Legea nr.52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica s-a acordat un terrnen de 1 O zile
calendaristice,până în data de 1 0.07.201 8 pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
-q.R
B a a O .r.
ana Ioana
PRIM
COM
RIBIŢA
.,

rrimaria comuiiei Ribita
Jucletul Hunecloara - tr. rrincipala nr. 2.2.
telefon/fax: OZŞ4- 68, 79 ,OZŞ+ 68 wwwribita.ro c-mail: Frimariaribita@akoo.com

ROMÂNIA

HOTARAREA NR 33i2o18
privind solicitarea preluării în domeniul public al comunei Ribiţa a tronsonului din drumul
DJ 760,cuprins între km 0+000 şi până la km 6+100

Consiliul local al comunei Ribitajudetul Hunedoara,
Analizand proiectul de hotărâre nr.28/29.06.2018,expunerea de motive nr 84/29.06.2018 a
domnului viceprimar in care se propune solicitarea preluării în domeniul public al comunei Ribiţa a
unui tronson din drumul DJ 760,cuprins între cuprins între km 0+000 şi până la km 6+100 ,avizul
comisiilor nr.1,2,3 de specialitate din cadrul Consiliului Iocal al comunei Ribita nr.97/26.07.2018 si
referatul compartimentului de specialitate nr.9 1 /29.07.20 1 8,
Examinând acordul de principiu exprimat de către u.a.t. Judeţul Hunedoara prin adresa
nr.9829/02.07.201 8,
In temeiul art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările
şi completările ulterioare,
Avand in vedere art.36 alin.2 lit.c si art.45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/2001 ,republicata,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Solicită preluarea din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea
Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al comunei Ribiţa şi administrarea Consiliului
local Ribiţa, a unui tronson de drum din drumul DJ 760,cuprins între cuprins între cuprins între km
0+000 şi până la km 6+100
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ribiţa,eompartimentului
urbanism,Consiliului Judeţean Hunedoara şi Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara.
Ribita,30.07.201 8

e
coNTRAs: ZĂ SECRETAR,
:naIoana
Bup

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un nurnar de
voturi pentru si un
numar de (3 voturi impotriva si un numar de O abtineri.

rrimaria comunei Ribita
JuJetul lIuneJoara - str. rrincipala nr. 22.
teiefonAax: 02.54 68 79 I /0254- 8 www.ribita.ro e-mail: primariaribita@ahoo.com

PROIECT DE HOTARARE NR.28 /29.06.2018
privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Ribiţa a tronsonului din drurnul
DJ 760,cuprins între km 0+000 şi până la km 6+100
Consiliul local al comunei Ribitajudetul Hunedoara,
Analizand proiectul de hotărâre nr.28/29.06.2018,expunerea de motive nr 84/29.06.2018 a
domnului viceprimar in care se propune aprobarea preluării în domeniul public al comunei Ribiţa a
unui tronson din drumul DJ 760,cuprins între cuprins între km 0+000 şi până la km 6+100 ,avizul
comisiilor nr. 1 ,2,3 de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ribita nr.97/26.07.20 1 8 si
referatul compartimentului de specialitate nr.9 1 /29.07.20 1 8,
Examinând acordul de principiu exprimat de către u.a.t. Judeţul Hunedoara prin adresa
nr.9829/02.07.20 1 8,
In temeiul art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificările
şi completările ulterioare,
Avand in vedere art.36 alin.2 lit.c si art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Aprobă preluarea din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea
Consiliului Judeţean Hunedoara în domeniul public al comunei Ribiţa şi administrarea Consiliului
local Ribiţa, a unui tronson de drum din drumul DJ 760,cuprins între cuprins între cuprins între km
0+000 şi până la km 6+100 ,tronson identificat conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Ribiţa a tronsonului de drum prevăzut la art. 1.
Art.3 Predarea - primirea tronsonului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de
protocol/proces-verbal încheiat între părţile interesate ,în baza Hotărârii Consiliului local Ribiţa şi a
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.4 Imputerniceşte Primarul comunei Ribiţa să semneze Procesul-verbal de predare primire.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ribiţa,compartimentului
urbanism,Consiliului Judeţean Hunedoara şi Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara.

INIŢIATOR,
MAR,

AVEAZĂ SECRETAR
Bue3an Diana Ioana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
NR.84129.06.201 8
EXPUNERE DEMOTIVE

Pentru proiectul de hotarare privind aprobarea preluării în domeniul public al
comunei Ribiţa a tronsonului din drumul
DJ 760,cuprins între km 0+000 şi până la km 6+ 1 00

Proiectul de hotarare privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei
Ribiţa a unui tronson din drumul DJ 760, cuprins între km 0+000 şi până la km
6+ 1 00 reglementează problema preluării unuitroson din drumul DJ 760 astfel încât
acest drum să poată fi reparat şi modernizat prin fonduri de la bugetul local al
comunei Ribiţa.
Date fiind cele de mai sus consider că proiectul de hotărâre trebuie adoptat în
forma suspusă dezbaterii dlor.consilieri locali.

VICEPRIMAR,

3

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA

REFERAT

Pentru proiectul de hotarare privind aprobarea preluării în domeniul public al
comunei Ribiţa a unui tronson din drumul
DJ 760, cuprins între km 0+000 şi până la km 6+100

Acest proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al
comunei Ribiţa a unui tronson din drumul DJ 760, cuprins între km 0+000 şi până la
km 6+100 ,supus dezbaterii de către dl.primar,este întocmit în temeiul art.9 din
Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu modificărileşi completările
ulterioare şi art.36 alin.2 lit.c si art.45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata
Date fiind cele de mai sus este necesară includerea acestui drum în inventarul
domeniului public al comunei Ribiţa.Consider că proiectul de hotărâre trebuie
adoptat în forma suspusă dezbaterii dlor.consilieri locali decătre iniţiatorul său dl .primar.

PRi
ufl

TAR,
Sianaloana

RO MAN IA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei.agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

N R.473/9/26.O7.2O18

AVIZ
Pentru proiectul de hotarare privind solicitarea declasării DJ760 şi preluarea în domeniul public al
comunei Ribiţa a 6,0 1 km din acest drum

Comisiile reunite nr. 1 ,2 şi 3 luand în discuţie proiectul de hotărare privind solicitarea
declasării DJ760 şi preluarea în domeniul public al comunei Ribiţa a 6,01 km din acest
drum,constată că proiectul cle hotărare este legal şi oportun ,întocmit în conformitate cu prevederile
Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii administraţiei publice locale nr.2 1 5/200 1 ,republicată şi
completată,cu modificările ulterioare.
Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul de hotărare iniţiat de către dl.
primar,poate fi adoptat în forrna supusă dezbaterii Consiliului local Ribiţa.
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
comunei,agr.gospodarire comunala protectia mediului,servicii si comert

dom.pb.si privat al

1.IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN

Comisia de specialitate pentru administratie public
linistii publice,a drepturilor cetatenilor
1 .POPovICI CONSTANTN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN
Comisia pentru invatamant,sanatate,cu1tura,p
1 .RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA IOANA
3.JOSAN IOAN
,

uridica,apararea ordinii si

t-sociala,activitati sportive si de agrement
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8 5AR5ĂTOIM PPurÂ

2cd /2.07.2018
CATRE
PRIMARL COMUNEI RIBJTA
DOMNULUI PRIMAR FAUR OAN

La adresa dunneavoastră nr, 45/18.O6.2O1 8 înregistrată la noi sub
nr.9829/26.06.201 8 va comunicam acrdu1 nostru cle principiu pentru dec1asicarea I2)J 760
:DN76-Crisan krn.0+000 - krn.6+O10
Ordonartta GuvernulLli nr.43/1997 priind regimul drurnurilor prevede:
Arr. ]2
(2) Încadrarea unui drwn din careoria funcţională a drzimurilor de interes judeţean in

calegoria funcfionaiă a drumwiior de interes iocal sau invers se face prin hotărre a
consiliuluijudeţean, la propunerea aitorită fii care zirrnează să îl preia în adminisrrare
Arz. 13
(l) Ori de cite ori esle necesar. ca wrnore a rnodi/?cări/or intervenite potrivir arr. 8 ş i 2
se vor acfualiza anexele ia Hotă rea Guvernuhii nr. .540/2000 privind aprobareQ
încadrării în ca:egoriifunciona1e a drumuriior pubiice .i a drurnurilor de utilitate privctc
deschise circu!aţiei publice, cu nodJ? ările ş i completările ulterioare.
(2) Actalizarea anexelor prevăzute a alin. (]) se va face prin hotărre a Guvernului, cz
avizul Ministerului Transporrurilor pentru druînzîrile de inreres naional şi/sau ai
Mi,tsteruhi Dezvoitării Regionaie ş Adrninistraţiei Publice, în funcţie de cornptenţa de
administrare.
Va rugam sa ne puneti la dispoitie Hotararea Corisiliului Local Ribita de solicitarea
declasarii DJ760 si preluarii in domenu public al UAT Ribita a 6,01 km drum in categoria
functionala pe care o rnentionati, urmnd sa supunem Consiliului Judetean spre aprobare
.Iotararea declasarii DJ760 si rnodifcre a dorneniului public.
In sustinerea demersului durnnavoastra mcrioncz ca platforma si partea carosabila a
DJ760 nu indeplinesc Norrnele tehnicc aprobate prin ORDINUL M.T. J 296/2017, pentru
drurnuri judetene (anexa 1 ,punct 4)
Cu stima,
Prcsedinte Consii.ţ Judetean
Bobora Mic
1iţt
Direcia Tehnica i nvestitii.
Director Executiv DTI
Carmen Guran
-- —

rrimaria comuni Ribita
Judetul Hundoara str. rrincipa!a nr. 2.2
tefon,fax : 0254 68, 79 ,/0254 68 www.ribita.ro e-mai!: primariaribita@ahoo.com

ROMÂNIA

HOTARAREA NR.
/2018
privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii
publice pentru obiectivul REABILITARE ŞCOALA GENERALĂ IOSIF COMŞA DIN
COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA
Consiliul local al comunei Ribita, Judetul Hunedoara,
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.27/29.06.2018,expunerea din motive
nr.83/29.06.2018 prezentata de viceprimarul comunei Ribita, insotita de referatul
compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului nr.90/23.07.2018 si avizul favorabil al
Comisiilor de specialitate nr. 1 ,2,3 de pe langa Consiliul local al comunei Ribita înregistrat cu
numărul 97/26.07.2018,
ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice.
ln temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit b, alin 4 lit d si ale art.45 alin 2, lit e din Legea nr.
21 5/2001, legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Devizul General recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru
obiectivul pentru care se solicita finantare prin PNDL REABILITARE ŞCOALA GENERALĂ IOSIF
COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA,deviz general care se regăseşte în Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste
primarul comunei Ribita.
Art.3. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului
administrativ, Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica in scris:
- lnstitutia Prefectului, Judetului Hunedoara
- Compartiment urbanism si amenajarea teritoriuiui Primariei comunei Ribita
- Altor institutii competente,
- Si se aduce la cunostinta publica prin afisare pe plan local
Ribita,3O.07.2O18

A SECRETAR,
ana Ioana
Prezenta hotarare a fost adoptata prn vot deschis cu un numar de _____voturpentru si un
numar de
voturi impotriva si un numar de
abtineri.

rrimaria comuni Kibita
Jucitul Huncloara - 5tr. rrincipala nr. 2.2
t4:on,/4:ax : 0251- 68, 79 I ,0251- 68 www.ribita.ro e-mail: primariaribita@ahoo.com

ROMÂNIA

PROIECT DE HOTARARE NR.27/29.06.2018
privind aprobarea devizului general recaiculat în urma procedurilor de achiziţii
publice pentru obiectivul REABILITARE ŞCOALA GENERALĂ IOSIF COMŞA DIN
COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA
Consiliul local al comunei Ribita, Judetul Hunedoara,
Avand in vedere expunerea din motive nr.83129.062018 prezentata de viceprimarul
comunei Ribita,
ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finanteie publice locale, cu
modificariie si completarile ulterioare, ale HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice.
ln temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit b, alin 4 lit d si ale art.45 alin 2, lit e din Legea nr.
21 5/2001, legea administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Devizul General recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru
obiectivul pentru care se solicita finantare prin PNDL REABILITARE ŞCOALA GENERALĂ IOSIF
COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA,deviz general care se regăseşte în Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste
primarul comunei Ribita.
Art.3. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului
administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica in scris:
- lnstitutia Prefectului, Judetului Hunedoara
- Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului Primariei comunei Ribita
- Altor institutii competente,
- Si se aduce la cunostinta publica prin afisare .- .lan local.

AVI ZEAZAERETAR

Buftea Opreaina loana

ROMÂN IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA
NR.83/29.06.201 8

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în
urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul REABILITARE ŞCOALA
GENERALĂ IOSIF COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA

Avand in vedere proiectul tehnic pentru obiectivul
REABILITARE ŞCOALA GENERALĂ IOSIF COMŞA DIN COMUNA

, întocmit şi pusă la dispoziţie de
către SC VIRAMINEX SRL şi având în vedre faptul că
această documentaţie este întocmită în conformitate cu
prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HGR
nr. 9072016 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de
interventii ,propun aprobarea proiectului de hotărâre în
forma supusă dezbaterii prin proiectul de hotărâre pus la
dispoziţia dlor.consilieri.
RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA
NR.90123.07.201 8

REFERAT
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în
urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivui REABILITARE ŞCOALA
GENERALĂ IOSIF COMSA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA

Avand in vedere proiectul de hotarare nr.27/2018 şi expunerea din motive
nr.83/2018 a viceprimarului comunei Ribita prin care se propune aprobarea
Devizului general actuaiizat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru
REABILITARE SCOALA GENERALĂ IOSIF COMSA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD.
HUNEDOARA,în conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HGR nr.907/2016
privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii.
Studiind devizul general recalculat pentru obiectivul REABILITARE ŞCOALA
GENERALĂ IOSIF COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA,propun aprobarea
proiectului de hotărâre în forma supusă dezbaterii de către dl.primar.

REFERENT DE SPECIALITATE,
Ţ
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

NR.473/97/26.07.2018

AVIZ
Pentru proiectul de hotărîre privind aprobarea devizului general recalculat în urma
procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul REABILITARE ŞCOALA GENERALĂ IOSIF
COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA

Comisiile reunite nr.1,2 şi 3 luand în discuţie proiectul de hotărare privind privind aprobarea
devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul REABILITARE
ŞCOALA GENERALĂ IOSIF COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA constată că
proiectul este legal fiind redactat în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei
publice locale,ale Legii finanţelor publice nr.273/2006 precum şi ale HG nr.907/2016
Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul de hotărare poate fi adoptat în forma
suspusă dezbaterii de dl.viceprimar - iniţiatorul său.
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire
comunala protectia mediului,servicii si comert

:.. :

l.IEZAN LUCIA
2.TULEASORIN

7_

3.ONEAIOAN
,-

,.J

Comisia de speciatte pentru administratie publiclbcafa,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a
drepturilor cetatenilor
1.poPovlCl CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN

Comisia pentru invatamant,sa natate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement
1.RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA l ANA
3.JOSAN IOAN
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
PROCES - VERBAL
Incheiat azi, Incheiat azi,29.06.20 1 8

In temeiul art.6 alin.2 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica,s-a procedat azi 28.06.2018 - la afisarea proiectului de hotarare privind
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.71/2017 privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi serviciilor publice, fră personalitate juridică, aflate
în subordinea Consiliului local RIBIŢA pentru anul 201 8, iar în conformitate cu prevederile
art.7 pct.4 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica s-a
acordat un termen de 1 0 zile calendaristice,până în data de 1 0.07.20 1 8 pentru a primi in scris
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Drept pentru care am incheiat prezen
ces-verbal.

B

a Ioana

rrmaria cornunei Ribita
JuletuI Huneoara -. str. rr-incipaia nr. 22.
teieon/l:ax : 02 .5-4- 68

79 /0254- 68 www.iLit:.ro e-maii:

rimariarikita@ jakoo.com

ROMÂNIA

HOTĂRÂREA NR. /2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului oca1 nr.71/2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate aI
primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în
subordinea Consiliului local RIBIŢA pentru anul 2018
Consiliui Iocal al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara;
Examinand proiectul de hotărâre nr.28/29.06.20 1 8, expunerea de motive a primarului comunei R1BIŢA nr.85
din 29.06.20 1 8,referatul dnei.contabil nr.89/23 .07.20 1 8,
Examinând avizul comisiilor de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local Ribiţa înregistrat cu numărul
99/27.06.20 1 8
În conformitate cu prevederile art.1 1 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a),
Iit.d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19, ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. 111, lit. a şi b,
art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), Anexa 111- Famii.ia ocupaţională de funcţii bugetare Cuitură . Capitolul H, pct. 11, i
Capitolul V, lit a şi b capitolul 11, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 14-15, art. 31 din anexa Ia Legea nr. 188/1999, republicată,
privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 6 alin.( 1) din Legea nr.
350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 37 alin. (2) lit.a),
art. 39 lit.c) şi art. 41 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 292/201 1 privind asistenţa socială, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 111 alin. (1) şi (2) coroborat cu pct. 1), şi pct. 6) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
-
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Anexă la Hotararea nr.

33 /2018

Nomenclatorul, salariile de baza si coeficientii de ierarhizare a functiilor publice si contractuale din
cadrul aparatului de specialitate aI primarului comunei Ribiţa, a institutiilor şi serviciilor publice,
fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului local Ribiţa

11. c) Funcţii contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale
Funcţia

Nivel studii

Coeficient
de ierarhizare

Salariu de
bază
-lei-

Administrator, gradaţia 5
Administrator, gradaţia 4
Administrator, gradaţia 3
Administrator, gradaţia 2
Administrator, gradaţia 1
Administrator, gradaţia 0

M
M
M
M
M
M

1,817
1,773
1,730
1 ,648
1,569
1 ,460

3452
3369
3287
3131
2981
2774

Ribita,30.07.2018

CONTRASEM EAZĂ SECRETAR,
Buftea Op

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de
voturi impotriva si un numar de

abtîneri.

L i,_Diana Ioana

voturi pentru si un numar de

rrimaria comunei Kibita
JuJetul HuneJoara - str. rrincipala nr. 2.2
telefon/fax: O25 685 79 1 /O25+ 68 wwwri[,ita.ro e-mail: rimariaribita@ jakoo.com

ROMÂN IA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.28 /29.06.2018
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.71/2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractuai din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi serviciilor publice, fră personalitate juridică, afate în
subordinea Consiliului local RIBIŢA pentru anul 2018

Consiliul local al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara;
Examinand expunerea de motive a primarului comunei RIBIŢA nr.85 din 29.06.20 l 8,
In conformitate cu prevederile art.1 I alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a),
Iit.d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19, ale anexei vIII, capitolul I, lit. A), pct. 111, lit. a şi b,
art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), Anexa 111- Familia ocupaţională de funcţii bugetare Cultură , Capitolui 11, pct. 11, şi
Capitolul V, lit a şi b capitolul 11, Iit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 14-15, art. 31 din anexa la Legea nr. 188/1999, republicată,
privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin.( 1) din Legea nr.
350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriuiui, cu modificările şi completările ulterioare, art. 37 alin. (2) lit.a),
art. 39 lit.c) şi art. 41 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 292/201 1 privind asistenţa socială, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 111 alin. (1) şi (2) coroborat cu pct. 1), şi pct. 6) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice Iocale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi lit. d), alin. (3), alin. (6) lit. a), pct. 2), 4), 8), 9), 12) şi 16), alin
(9) art. 45 alin.(2) lit. a), art. 1 1 5 alin.( 1) lit. b), art. 1 1 6 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 2 1 5/200 1,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂRŞTE:

Art.1 Completează anexa Hotărârii nr.7 1/20 1 7 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre,celelalte prevederi ale Hotărârii nr.71/2017 ramânând nemodificate.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi atacată conform prevederilor Legii conteciosului administrativ Nr.554/2004
,cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 Prezentul hotărăre se afişează pe site-ul www.ribita.ro, la panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile
legii: Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului comunei RIBIŢA, compartimentului buget- contabilitate şi
compartimentului administratie publica locala, resurse umane, juridic, şi prin grija acestuia tuturor structurilor,
instituţiilor, serviciilor publice si persoanelor interes

AVIZEAZ ECRETAR,
Buftea Oprea l i a Ioana

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
PRIMAR
Nr.85 din 29.06.201 8

EXPUNERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.71/2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatuiui de specialitate al primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate
juridică, aflate în subordinea Consiliului local RIBIŢA pentru anul 2018

Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr.
153/2017, atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, iar în calitatea de autoritate executivă, are, în
conformitate cu art. 45 alin. 6 coroborat cu art. 63 alin. (1) lit.c) şi d), alin. (4) lit. a) şi alin. 5 lit. a)-e),
atribuţia, de a propune autorităţii deliberative aprobarea unui astfel de proiect de act administrativ, cu luarea
în considerare a finanţării numărului total de posturi, stabilit, în condiţiile legii, de Instituţia Prefectului
Judeţului Hunedoara.
Potrivit art. 1 1 alin. (1) din Legea nr. 1 53/20 1 7 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie
din aparatul propriu al primăriilor şi consiliilor locale şi din serviciile publice din subordinea acestora,
salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local,pentru Primăria Ribiţa fiind stabilite prin HCL
nr.71/2017.Deoarece pentru salariile stabilite prin această hotărâre nu s-a prevăzut salariul pentru postul de
administrator Club Sportiv !eOlimoia Ribiţa din subordinea Consiliului local,este necesară completarea
HCL nr.71/2017.
Fata de toate cele mentionate mai sus propun a dezbate si aproba proiectul de hotarare in forma
prezentata.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
Nr.85 din 29.06.2018

REFERAT
pentru proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local
nr.71/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără
personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local RIBIŢA pentru anul 2018

Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie
din aparatul propriu al primăriilor şi consiliilor locale şi din serviciile publice din subordinea acestora,
salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local,pentru Primăria Ribiţa fiind stabilite prin HCL
nr.71/2017.Deoarece printre salariile stabilite prin această hotărâre nu s-a prevăzut salariul pentru postul de
administrator Club Sportiv Olimpia Ribiţa din subordinea Consiliului local,este necesară completarea
HCL nr.71/2017cu salarizarea pentru acest post contractual,întrucât în urma finalizării procedurilor de
îregistrare la Ministerul educatiei fizice şi sportului,postul urmează a fi scos la concurs.
Primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite, are, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr.
153/2017, atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, iar în calitatea de autoritate executivă, are, în
conformitate cu art. 45 alin. 6 coroborat cu art. 63 alin. (1) lit.c) şi d), a1in. (4) lit. a) şi a1in. 5 lit. a)-e),
atribuţia, de a propune autorităţii deliberative aprobarea unui astfel de proiect de act administrativ, cu luarea
în considerare a finanţării numărului total de posturi, stabilit, în condiţiile legii, de Instituţia Prefectului
Judeţului Hunedoara.
Fata de toate cele mentionate mai sus propun a dezbate si aproba proiectul de hotarare in forma
prezentata.

AR,
ana Ioana

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii pubiice,a drepturilor cetatenilor

NT.473/99/27.07. 2018
RAPORT

Pentru avizarea proiectului de hotărare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
local nr.71/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără
personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local RIBIŢA pentru anul 2018
Comisiile reunite nr.1,2 şi 3 luand în discuţie proiectul de hotărare privind modificarea şi completarea

Hotărârii Consiliului local nr.71/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi
serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local RIBIŢA pentru anul 2018
si examinând motivele care au stat la baza propunerii de completare a grilei salarizării
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei RIBIŢA, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în
subordinea Consiliului local RIBIŢA ,consideră că proiectul de hotărâre este legal şi oportun

şi-1 avizează în forma suspusă dezbaterii de către dl.primar.
Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul poate fi adoptat în forma suspusă dezbaterii.

Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al comunei,agr. gospodarire
comunala protectia mediului,servicii si comert
1.IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN

c

3.ONEA IOAN

:

Comisîa de specialitate entru administratie publita

1,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a

drepturilor cetatenilor
l.POPOVICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN

Comisia pentru invatamant,sanatate,culturprotectie sociala,activitati sportive si de agrement
1.RUSU HORIA

/
2.GOLDA ADRIANA IOAN
3.JOSAN IOAN

,/7

rrimaria comunei Ribita
Jucletul hunecioara - str rrincipala nr. zz
telefon,/fax: OZŞ-1- 68 79 1 ,025-1- 68 www.ribita.ro e-mail: jrimariaribita@ahoo.com

ROMÂN IA

HOTĂRAREA NR. 2O18
Privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.15/2018 privind aprobarea înfiinţării Serviciului
Public de Salubrizare al comunei Ribiţa

Consiliul local al comunei Ribiţajudeţul Hunedoara,
Examinand proiectul de hotărâre nr.30/29.06.2018, nota de fundamentare nr.473/86/29.06.2018 a
domnului viceprimar prin care se solicită revocarea Hotărarii nr.1 5/20 1 8 privind aprobarea înfîinţării
Serviciului Public de Salubrizare al comunei Ribiţa,referatul nr.473/93/23.07.2018 al dnei.secretar
precum şi avizul nr.473/100/27.06.2018 al Comisiilor de specialitate nr.1,2,3 a Consiliului local
Ribiţajudeţul Hunedoara,
Avand în vedere art. 36 alin 1 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală , ale art.11 alin.4 din Legea nr.544/2004 a contenciosului administrativ,actualizată precum şi ale
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Revocă Hotărarea nr.1 5/20 1 8 adoptată de către Consiliul local al comunei Ribiţa în şedinţa
ordinară din data de 26.03.2018.
Art.2 Prezenta hotărîre va fi adusă la cunoştiinţa publicului prin afîşare,va fi comunicată Instituţiei
Prefectului judeţului Hunedoara şi poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ competentă.

Ribita,30.07.20 1 8
TE DE ŞEDINŢĂ,
orin Gheorghe

TRASINEAZĂ SECRETAR,
Buftea iiii Diana Ioana

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de
voturi pentru si un
numar de
voturi impotriva si un numar de
abtineri.

rrimaria cornunci Ribita
Jucietul Munecioara - 5tr. rrincipaia nr. 22
telefonfax: O2Ş1- 68, 79 l ,/0251- 6& www.ribita.ro e-mail: primariaribita@9ahoo.com

ROMÂN IA

PROIECT DE HOTĂRARE NR.30/29.06.2018
Privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.15/2018 privind aprobarea înfiinţării Serviciului
Public de Salubrizare al comunei Ribiţa

Consiliul local al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara,
Examinand expunerea de motive nr.473186/29.06.2018 a domnului viceprimar prin care se solicită
revocarea Hotărarii nr. 1 5/20 1 8 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Salubrizare al comunei
Ribiţa,
Avand în vedere art. 36 alin 1 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală , ale art. 1 1 alin.4 din Legea nr.544/2004 a contenciosului administrativ,actualizată precum şi ale
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Revocă Hotărarea nr. 1 5/20 1 8 adoptată de către Consiliul local al comunei Ribiţa în şedinţa
ordinară din data de 26.03.2018.
Art.2 Prezenta hotărîre va fi adusă la cunoştiinţa publicuiui prin afişare,va fi comunicată Instituţiei
Prefectului judeţului Hunedoara şi poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ competentă.
RO
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IIATOR,
Jsan Ioan
!l

AVIZEZA SECRETAR

Buftea Op\an Diana Ioana

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
PRIMAR
NR.473/86/29.06.20 1 7

EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru proiectul de hotărare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.15/2018 privind
aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Salubrizare al comunei Ribiţa

Avand în vedere faptul că Hotărârea nr. 1 5/20 1 8 privind revocarea Hotararii Consiliului
local nr.15/2018 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Salubrizare al comunei
Ribiţa,este nelegală deoarece nu s-au respectat prevederile legislaţiei în vigoare,este nevoie ca
această hotărâre să fie revocată,în urma observaţiilor Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.
Date fiind cele de mai sus,vă rog să luaţi în considerare aprobarea proiectului de hotărare în
forma supusă dezbaterii.

VICEPRIMAR,
AN

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA
NR.473/93/23 .07.20 1 8

REFERAT
Pentru proiectul de hotărare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.15/2018 privind
aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Salubrizare al comunei Ribiţa

Avand în vedere proiectul de hotărare privind revocarea Hotărarii rir. 1 5/20 1 8,considerăm că
proiectul de hotărare suspus dezbaterii de către dl.primar trebuie să fie adoptat în forma supusă
dezbaterii deoarece proiectul de hotărâre supus iniţial dezbaterii nu a fost întocmit în conformitate
cu prevederile legale în vigoare şi deasemenea anexa privind înfiinţarea Serviciului public de
salubrizare nu mai este de actualitate deoarece între timp,serviciul de salubrizare în comuna Ribiţa a
fost adjudecat prin licitatie publică organizată de către ADI Gestionarea Deseurilor,de către SC
BraiCata SRL.

tM ĂRIA
OMUNE1
RB1ŢA
..v,

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Com isia pt.prog.de dezvoitare,buget finante,ad ministarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de speciaiitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor

Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

N R.473/100/27.07.2018
AVIZ
Pentru proiectul de hotărîre privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.15/2018 privind
aprobarea înfiinţării Serviciului Public de Salubrizare al comunei Ribiţa

Comisiile reunite nr. 1 ,2 şi 3 luand în discuţie proiectul de hotărare privind revocarea
Hotararii Consiliului Iocal nr.15/2018 privind aprobarea înfiinţării Serviciului Public de
Salubrizare al comunei Ribiţa ,consideram ca proiectul este legal si oportun deoarece este
redactat in conformitate cu prvederile Legii nr.2 1 5/200 1.
Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul poate fi adoptat în forma suspusă
dezbaterii.

Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget fi
comunei,agr.gospodarire comunala

te,a, istai\ea dom.pb.si privat al
oteiiediii,servicii si comert

1.IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN
Comisia de specialitate pe tru administratie
publice,a drepturilor cetatenilor
1 .POPOvICI CONSTATIN
2.MAGDALINA VASILEJI
3.NEAGA IOAN
l/

Comisia pentru invatamant,sanata e ltu
I .RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA
3.JOSAN IOAN

blica locala,juridica,apararea ordinii si linistii

tectie sociala,activitati sportive si de agrement

rrimaria comunci Kibita
Jucictul Hunccloara —str. rrincipala nr. ZZ
tcicfon,/fax: OZŞ 1- 68, 79 l ,/0Z5-4- 68 www.ribita.ro c-mail: primariaribita@jahoo.com

ROMÂN IA

HOTĂRÂREA NRJ /2018
Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări şi servicii pentru
obiectivu l ,, Consolidare,restaurare,conservare imobil,reaiizare grup sanitar,refacere finisaje interioare,refacere
instaiaţie electrică,realizare instalaţie sanitară,iluminat arhitectural şi ambiental,realizare sistem de
paratrăznet,sistematizare verticală aterenului,reamenajare incintă,refacere poartă de acces,refacere împrejmuire la
ansamblu Casa natală Crişan reabilitare monument Bustul lui Crişan

Consiliul local aI comunei Ribita,judetul Hunedoara,
Examinand proiectul de hotărâre nr.31/29.06.2018, referatul nr.94/23.07.2018 întocmit de către dna.Leucean
Adina Octavia inspector de specialitate IA in cadrul Primariei comunei Ribita din care rezulta faptul ca este necesara
constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor de pret ce vor fi depuse in urma publicarii invitatiei de participare
pentru obiectivul amintit mai sus,avizul nr.1O1/27.07.2018 al Comisiilor de specialitate reunit nr.1,2,3 din cadrul
Consiliului Iocal Ribiţa
In temeiul art.113 şi Secţiunii a 1 1-a din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice,art.126 din HG
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apiicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publicalacordului-cadru din Legea nr. 98/2016,ale art.63 alin.1 lit.e si art.68,alin.1 din Legea
administratiei publice locale nr.2 1 5/200 1 ,republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii respectiv de
lucrări pentru ,, Consolidare,restaurare,conservare imobil,realizare grup sanitar,refacere finisaje
interioare,refacere instalaţie electrică,reaiizare instalaţie sanitară,iluminat arhitectural şi ambiental,realizare
sistem de paratrăznet,sistematizare verticală aterenului,reamenajare incintă,refacere poartă de acces,refacere
împrejmuire la ansamblu Casa natală Crişan reabilitare monument Bustul lui Crişan in urmatoarea
componenta:
1.Leucean Adina Octavia,inspector de specialitate L4 - presedinte
2. Tuvichi Elena Simina,referent de specialitate - membru (va asigura si secretariatul comisiei de evaluare si
selectie a ofertelor depuse)
3.Miclea Paul,inspector -membru
4. Onea Ioan,consilier local-membru
5.Rusu Horia,consilier local - membru
Art.2 Ofertele se vor putea depune conform anunţului publicat în SICAP în urma obţinerii avizului AFIR
respectiv ANAP, iar sedinta comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor denumite mai sus,va avea
loc la data şi ora stabilite prin acelaşi anunţul la sediul Primariei comunei Ribita.
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunostiinta celor interesati prin afisare la sediul Primariei comunei Ribita
,se comunica Institutiei Prefectuluijudetul Hunedoara si membrilor comisiei şi poate fi atacată în instanţă conform
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ .Ribita,
30.07.2018

ZĂ SECRETAR,
iana Ioana
Pre nta hotarare a fost adoptata prin vot des is cu un numar de
voturi impotriva si un numar de
abtineri.

voturi .entru si un numar de

frimaria comunei Kibta
JucIetul Hunecloara - 5tr. frincipala nr. 22.
telefori,/fax: O251- 68, 79 1 ,/O251-

68,799

ROMÂNIA

www.ribita.ro

e-mail: primaria ribita@a hoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.31 /29.06.2018
Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări şi servicii pentru
obiectivul ,, Consolidare,restaurare,conservare imobil,realizare grup sanitar,refacere rinisaje interioare,refacere
instalaţie electrică,realizare instalaţie sanitară,iluminat arhitectural şi ambiental,realizare sistem de
paratrăznet,sistematizare verticală aterenului,reamenajare incintă,refacere poartă de acces,refacere împrej m u ire la
ansamblu Casa natală Crişan reabilitare monument Bustul lui Crişan

Consiliul local al comunei Ribita,judetul Hunedoara,
In temeiul art.1 13 şi Secţiunii a 1 1-a din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice,art.126 din HG
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului
de achizitie publica!acordului-cadru din Legea nr. 98/20 1 6,ale art.63 alin. 1 lit.e si art.68,alin. 1 din Legea
administratiei publice Iocale nr.2 1 5/200 1 ,republicata,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii respectiv de
lucrări pentru,, Consolidare,restaurare,conservare imobil,realizare grup sanitar,refacere finisaje
interioare,refacere instalaţie electrică,realizare instalaţie sanitară,iluminat arhitectural şi ambiental,realizare
sistem de paratrăznet,sistematizare verticală aterenului,reamenajare incintă,refacere poartă de acces,refacere
împrejmuire la ansamblu Casa natală Crişan reabilitare monument Bustul lui Crişan in urmatoarea
componenta:
1.Leucean Adina Octavia,inspector de specialitate IA -presedinte
2. Tuviclii Elena Simina,referent de specialitate - membru (va asigura si secretariatul comisiei de evaluare si
selectie a ofertelor depuse)
3.Miclea Paul,inspector -membru
4. Onea Ioan,consilier local-membru
5.Rusu Horia,consilier local - membru
Art.2 Ofertele se vor putea depune conform anunţului publicat în SICAP în urma obţinerii avizului AFIR
respectiv ANAP, iar sedinta comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor denumite mai sus,va avea
loc la data şi ora stabilite prin acelaşi anunţul la sediul Primariei comunei Ribita.
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunostiinta celor interesati prin afisare la sediul Primariei comunei Ribita
,se comunica Institutiei Prefectuluijudetul Hunedoara si membrilor comisiei şi poate fi atacată în instanţă conform
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

cOM
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TOR,
. Ioan

AVIZAZA SECRETAR

Buftea Ojn Diana Ioana

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
N R.473/87/29.06. 2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru proiectul de hotărîre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea
contractului de lucrări şi servicii pentru obiectivul ,, Consolidare,restaurare,conservare
imobil,realizare grup sanitar,refacere finisaje interioare,refacere instalaţie electrică,realizare
instalaţie sanitară,iluminat arhitectural şi ambiental,realizare sistem de
paratrăznet,sistematizare verticală aterenului,reamenajare incintă,refacere poartă de
acces,refacere împrejmuire la ansamblu Casa natală Crişan reabilitare monument Bustul
lui Crişan

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii dlor.consilieri locali se referă la constituirea unei
cornisii care va proceda la evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări şi servicii
pentru obiectivul ,, Consolidare,restaurare,conservare imobil,realizare grup sanitar,refacere
finisaje interioare,refacere instalaţie electrică,realizare instalaţie sanitară,iluminat
arhitectural şi ambiental,realizare sistem de paratrăznet,sistematizare verticală
aterenului,reamenajare incintă,refacere poartă de acces,refacere împrejmuire la ansamblu
Casa natală Crişan, reabilitare monument Bustul lui Crişan.Acest proiect de hotărâre a
fost iniţiat deoarece pentru obiectivul finanţat prin Măsura 7.6 privind reabilitarea
Caminelor culturale din comuna,comisia de evaluare a ofertelor a fost constituita prin
dispozitie a dlui.primar ceea ce a complicat procedura în leg ătură cu AFIR Timişoara astfel
că la acest proiect finanţat tot prin Măsura 7.6,vom constitui comisia prin hotărâre a
Consiliului local aşa cum pretind cei de la AFIR Timişoara.

rrimaria comunei Ribita
Judetul Hunedoara - 5tr. rrincipala nr. 22
telefon,/fax: O2Ş
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Nr 94 din data de 23.07.2018

REFERAT PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A
OFERTELOR

Avand in vedere faptul ca in acest moment nu se cunoaste data la care se va desfasura
sedinta de accesare a ofertelor pentru lucrarea CONSOLIDARE, RESTAURARE,
CONSERVARE IMOBIL, REALIZARE GRUP SANITAR, REFACERE FINISAJE
1NTERIOARE, REFACERE 1NSTALATIE ELECTRICA,, REALIZARE 1NSTALATIE
SANITARA, ILUMINAT ARHITE CTURAL SI AMBIENTAL, REALIZARE SISTEM
PARATRAZNET, , SISTEMATIZARE VERTICALA A TERENULUI, REAMENAJARE
INCINTA, REFACERE POARTA DE ACCES, REFACERE IMPREJMUIRE LA
ANSAMBLU CASA NATALA CRISAN, REABILITARE MONUMENT BUSTUL LUI
CRISAN din cauza faptului ca documentatia trebuie aprobata de AFIR Timisoara dupa care se
va publica in SEAP si se va astepta aprobarea ANAP , in conformitate cu prevederile Art 126
din HG 395/2016, va rog sa emiteti HCL de numire a comisiei de evaluare pentru aceasta lucrare
fara aceste date.
Redactat azi, 23.07.2018 la sediul Primariei Comunei Ribita in doua exemplare.

Data

23C

Responsabil achizitii publice

ROMAN IA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

N R.473/1O1/27.07.2018
AVIZ
Pentru proiectul de hotărîre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru
atribuirea contractuiui de lucrări şi servicii pentru obiectivul ,, Consolidare,restaurare,conservare
imobil,realizare grup sanitar,refacere finisaje interioare,refacere instalaţie electrică,realizare instaiaţie
sanitară,ilum inat arh itectural şi ambiental,realizare sistem de paratrăznet,sistematizare verticală
aterenului,reamenajare incintă,refacere poartă de acces,refacere împrejmuire la ansamblu Casa nataiă
Crişan reabilitare monument Bustul lui Crişan

Comisiile reunite nr.1,2 şi 3 Iuand în discuţie proiectul de hotărare privind constituirea

comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări şi servicii pentru
obiectivul ,, Consolidare,restaurare,conservare imobil,realizare grup sanitar,refacere finisaje
interioare,refacere instalaţie electrică,realizare instalaţie sanitară,iluminat arhitectural şi
ambiental,realizare sistem de paratrăznet,sistematizare verticală aterenului,reamenajare incintă,refacere
poartă de acces,refacere împrejmuire la ansamblu Casa natală Crişan reabilitare monument Bustul

cu prevederile Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,ale Legii finanţelor publice nr.27312006 precum şi ale Legii
nr.98/2016 privind achiziţiile publice
Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul de hotărare poate fi adoptat în forma
suspusă dezbaterii de dl.viceprimar - iniţiatorul său.
lui Crişanconstată că proiectul este legai fiind redactat în conformitate
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Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a
drepturilor cetatenilor

1.pOPOv1C1 CONSTANTIÎ
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN

Comisia pentru invatarnant,sanatate,cultura,qr,tecti ociala,activitaţi sportive si de agrenient
,.

1.RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA IOANA
3.JOSAN IOAN
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HOTĂRAREA NR. Q2Ol8
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuiefi pentru anul 2018 pentru SC Ribiţa 2010
Servcom SRL

Consiliul local aI comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara,
Avand în vedere proiectul de hotărâre nr.32/27.07.20 1 8, expunerea de motive
nr.102/27.07.2018 a viceprimarului comunei Ribiţa,referatul nr.103/27.07.2018 al dnei.administrator
al SC Ribiţa 2010 Servcom SRL,precum şi avizul nr.104/27.07.2018 al comisiilor de specialitate
reunite nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa,
Examinand prevederile art. 1 94 lit.a din Legea nr.3 1 /1 990 privind societăţile comerciale
,republicată cu modificările şi completările ulterioare;art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locaie,cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36,alin.,lit.a,alin.3,lit.c şi alin.6 Iit.a,pct.7,coroborat cu art.1 alin.1
lit.g pct.2,art.37,art.45 şi art.1 15 alin.1 lit.b,alin.3,5,7 din Legea administraţiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 20 1 8 al SC Ribiţa
2010 Serveom SRL,după cum urmează:
Buget iniţial
VENITURI
Total

Buget rectificat

Suma cu care se
rectifică

750 mii lei

150 mii lei

900 mii lei

137 mii lei

83 mii lei

220 mii lei

CHELTUIELI
Total

Art.2 Prezenta hotărare se comunică Instituţiei Prefectului Hunedoara şi va fi adusă Ia
cunoştiinţa cetăţenilor comunei Ribiţa prin afişare şi poate fi atacată în instanţă conform Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
Ribita,30.07.2O1 8
PRE$DINTE D Ş
Tule : ri
hee e
I

AZĂ SECRETAR,
ean Diana Ioana
Prezenta hotarare a fost adontata nrin vot deschis cu un numar de
de O voturi impotriva si un numar de
abtineri.

voturi pentru si un numar

1rimaria comuni jihita
Juletul Hunecloara - 5tr. ţrincipala nr. 22
telefon,/fax: 02Ş1- 68, 79 1 ,/02Ş1- 68 www.ribita.rc) e-mail: primariaribita@ahoo.com

PROIECT DE HOTĂRARE NR.32 /27.062018
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieii pentru anul 2018 pentru SC Ribiţa 2010
Servcom SRL

Consiliul local aI eomunei Ribiţa,judeţul Hunedoara,
Avand în vedere expunerea de motive nr. 1 02/27.07.20 l 8 a viceprimarului comunei Ribiţa,
Examinand prevederile art.194 lit.a din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale
,republicată cu modificările şi completările ulterioare;art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale,cu modificările şi completăriie ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36,alin.,Iit.a,alin.3,lit.c şi alin.6 lit.a,pct.7,coroborat cu art.1 alin.1
lit.g pct.2,art.37,art.45 şi art. 1 1 5 alin. 1 lit.b,alin.3,5,7 din Legea administraţiei publice locale
nr.215!2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 20 1 8 al SC Ribiţa
2010 Servcom SRL,după cum urmează:
Buget iniţial

Suma cu care se
rectifică

Buget rectificat

750 rnii lei

150 rnii lei

900 mii lei

137 mii lei

83 mii lei

220 mii Iei

VENITURI
Total
CHELTUIELI
Total

Art.2 Prezenta hotărare se comunică Instituţiei Prefectului Hunedoara şi va fi adusă la
cunoştiinţa cetăţenilor comunei Ribiţa prin afişare şi poate fi atacată în instanţă conform Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
IN

A
AVI

Buftea

SCRrAR

1iana Ioana

ROMANIA
JUDEŢUL HIJNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
PRIMAR
NR.221/22.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru proiectul de hotărîre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2018 pentru SC Ribiţa 2010 Servcom SRL

Avand în vedere prevederile art. 1 94 lit.a din Legea nr.3 1 / 1 990 privind
societăţile comerciale ,republicată cu modificările şi completările
ulterioare;art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare consider că este necesară aprobarea
rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Ribiţa 2010 Servcom SRL
pentru anul 2018,astfel încat să existe o proiecţie cat mai clară a finanţelor
acestei persoane juridice.
Date fiind cele de mai sus,vă rog să aveţi în vedere aprobarea proiectului
de hotărare în forma supusă dezbaterii dvs.

PRIMĂRIA COMUNEI RIBI ŢA
Intrare/leş ir nr.
anul

Iuna

()

ziu

REFERAT
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI AL SC RIBIŢA 2010 SERVCOM SRL PE SEMESTRUL 11
ANUL2O18

În temeiul art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi
art.36 alin.2 litera b, alin.4 lit.a şi art.63 alin.1 lit.c şi alin.4 lit.a, art.68 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr.2 1 5/200 1 republicată, supunem spre
aprobare rectificarea bugetului societăţii pe semestrul 11 20 1 8, după cum
urmează:

Buget iniţial

Suma cu care se
rectifică

Buget rectificat

750 mii lei

150 mii lei

900 mii lei

137 mii lei

83 mii lei

220 mii lei

VENITURI
Total
CHELTUIELI
Total

Menţionăm faptul că solicităm această rectificare deoarece la începutul
anului 2018, la capitalul social al societăţii s-au adăugat ca aport în natură un
microbuz FIAT DUCATO şi o AUTOUTILITARĂ SCANIA iar sumele
prevăzute în buget s-au dovedit a fi insuficiente.

Întocmit,
Contabil
Tudorache Elisabeta

Administrator,
Magdalina Georgeta

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,ad ministarea
dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire comunala
protectia mediului,servicii si comert
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

N R .473/104/27 . 07. 20 18
AVIZ
Pentru proiectul de hotărîre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2018 pentru SC Ribiţa 2010 Servcom SRL

Comisiile reunite nr.1,2 şi 3 luand în discuţie proiectui de hotărare privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 pentru SC Ribiţa 2010
Servcom SRL
constată că proiectul este legal fiind redactat în conformitate cu prevederile Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,ale Legii finanţelor publice nr.273/2006
precum şi ale Legii nr.3 1/1990 privind societăţile comerciale ,republicată cu modificările şi
completă.rile ulterioare
Date fiind cele de mai sus,considerăm că proiectul de hotărare poate fi
adoptat în forma suspusă dezbaterii de dl.viceprimar - iniţiatorul său.
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al
comunei,agr.gospodarire comunala protectia mediului,servicii si comert
1 .IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN
Comisia de specialitate pentru administratie\i1ila 1oca1
linistii publice,a drepturilor cetatenilor
1 .POPOvICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN

Comisia pentru invatamant,sanatate,
.RUSU HORIA
2.GOLDA ADR
3.JOSAN IOAN

uridica,apararea ordinii si

protectie sociala,activitati sportive si de agrement
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