ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat în şedinta de îndată a Consiliului local al comunei
Ribita din data de 07.06.2018,ora 16,00

Şedinta de îndată a Consiliului local Ribita a fost convocata prin Dispozitia
nr.50/06.06.2018 si se desfasoara in sala de şedinţe a Primăriei comunei
Ribita,judetul Hunedoara.
În 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 şi dl.primar .
Doamna secretar le aduce la cunoştinţă dlor.consilieri că în continuare, la
votarea atât pe articole,cât şi în ansamblu a proiectelor de hotărâri,domnii consilieri
locali care se află în situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese raportat la
respectivele proiecte de hotărâre,să se abţină de la vot.
Dl.preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei din
23.05.2018 care este aprobat cu votul tuturor celor 9 consilieri locali prezenţi la
şedinţă.
Date fiind cele de mai sus,dl.viceprimar arată că şedinta a fost convocata prin
Dispozitia nr.50/06.06.2018 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 Județul Hunedoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării domeniului public al
comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general recalculat în
urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul "

REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ "IOSIF COMȘA" DIN
COMUNA RIBIȚA, JUD. HUNEDOARA"
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii cu

denumirea "Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare
incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul
bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi
ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi
reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul
Nicolae",a cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de
parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă
Ribiţa în scopul derulării proiectului.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor activităţi secundare
desfăşurate de către S.C. RIBIŢA 2010 SERVCOM S.R.L .
7. Întrebări,interpelări,discuţii.
Dna.secretar le explică dlor.consilieri că această şedinţă a fost convocată de
îndată la solicitarea celor de la ADI "Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor care
solicitau 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 Județul Hunedoara.Deoarece nu a fost îndeplinită procedura solicitată de
lege pentru transparenţa acestui proiect de hotărâre,nu poate fi discutat decât după data
de 05.07.2018 astfel că se va amâna deşi este însoţit de materialele premergătoare
adoptării sale .Deasemenea dna.secretar precizează că proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii publice pentru
obiectivul " REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ "IOSIF COMȘA" DIN
COMUNA RIBIȚA, JUD. HUNEDOARA" nu poate fi discutat deoarece nu s-a
actualizat încă preţul pentru că nu s-a finalizat proiectul tehnic.În plus faţă de ordinea
de zi iniţială,dna.secretar anunţă că se vor discuta două proiecte de hotărâre însoţite de
materialele necesare şi anume :proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii
nr.32/2010 şi proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor
participa la alegerea delegaţilor săteşti în satele Uibăreşti şi Dumbrava de Sus.
Se supune la vor ordinea de zi modificată şi este adoptată cu votul celor 9
consilieri locali prezenţi.
La primul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre privind
desemnarea consilierilor locali care vor participa la alegerea delegaţilor săteşti în
satele Uibăreşti şi Dumbrava de Sus. 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. Sunt
propuşi dl.Josan Ioan şi dl.Onea Ioan.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.23/2018 privind desemnarea

consilierilor locali care vor participa la alegerea delegaţilor săteşti în satele Uibăreşti
şi Dumbrava de Sus.
La al doilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.20/18.05.2018 privind aprobarea completării domeniului public al comunei
Ribiţa,judeţul 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.24/2018
privind aprobarea completării domeniului public al comunei Ribiţa,judeţul
Hunedoara.
La punctul numărul trei al ordinii de zi,dl.viceprimar prezintă proiectul de
hotărâre nr.21/18.05.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei
Ribiţa,judeţul 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.25/2018
privind rectificarea bugetului local al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara.
În continuare se citeşte proiectul de hotărâre nr.22/18.05.2018 privind
aprobarea obiectivului de investiţii cu denumirea "Consolidare,restaurare,conservare
biserică,amenajare incintă şi împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul
bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat arhitectural şi ambiental,sistematizare
verticală a terenului,reamenajare incintă şi reabilitar poartă de acces secundar la
ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae",a cheltuielilor legate de acesta precum şi a
acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă
Ribiţa în scopul derulării proiectului. . 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.26/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii cu denumirea
"Consolidare,restaurare,conservare biserică,amenajare incintă şi
împrejmuire,realizare lumânărar în exteriorul bisericii,înlocuire învelitoare,iluminat
arhitectural şi ambiental,sistematizare verticală a terenului,reamenajare incintă şi
reabilitar poartă de acces secundar la ansamblu Bisericii Sfântul Nicolae",a
cheltuielilor legate de acesta precum şi a acordului de parteneriat ce va fi încheiat
între Comuna Ribiţa şi Parohia ortodoxă Ribiţa în scopul derulării proiectului.
La următorul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.24/18.05.2018 privind completarea Hotărârii nr.32/2010. 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" din cei 9 consilieri în funcţie, prezenţi
la şedinţă, Hotărarea nr.27/2018 privind completarea Hotărârii nr.32/2010.Se
abţine dl.Magdalina Vasile.

În continuare se citeşte proiectul de hotărâre nr.23/18.05.2018 privind
aprobarea unor activităţi secundare desfăşurate de către S.C. RIBIŢA 2010
SERVCOM S.R.L. 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" din cei 9
consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă, Hotărarea nr.28/2018 privind completarea
aprobarea unor activităţi secundare desfăşurate de către S.C. RIBIŢA 2010
SERVCOM S.R.L. Se abţine dl.Magdalina Vasile.
La ultimul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre privind
desemnarea consilierilor locali care vor participa la alegerea delegaţilor săteşti în
satele Uibăreşti şi Dumbrava de Sus. 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. Sunt
propuşi dl.Josan Ioan şi dl.Onea Ioan.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.29/2018 privind desemnarea
consilierilor locali care vor participa la alegerea delegaţilor săteşti în satele Uibăreşti
şi Dumbrava de Sus.
D.Popovici îl atenţionează pe dl.primar asupra problemelor de iluminat public
precum şi asupra stalpului ce aparţine Telekom-ului şi care este aproape
răsturnat,stâlp aflat lângă podul peste Criş.Dl.primar răspunde că s-a sunat la
Telekom dat întotdeauna se răspunde cu întârziere.
Dl.Onea îi spune dlui.primar că s-a cosit iarba din curtea Casei Memoriale
Crişan şi s-a aruncat în şanţ iar cei responsabili sunt angajaţii primăriei
Ribiţa.Dl.viceprimar răspunde că nu este în şanţ şi a întrebat pe toţi vecinii dacă nu o
vor.
Dl.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.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
TULEA SORIN GHEORGHE
CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
Buftea Oprean Diana Ioana
Ribita,07.06.2018

