oPIs
al documentelor dosarului şedinţei de îndată din data de 26.09.2018 şi care au fost
comunicate către Instituţia Prefectului Judeţ ului Hunedoara

1. Adresa de înaintare.
2. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 1 0.09.20 1 8 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 26.09.2018.
3. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 26.09.201 8.
4. Hotărarea nr.44/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Ribiţa.
5. Proiect de hotărâre nr.41/18.09.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Ribiţa.
6. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.41/2018.
7. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.41/201 8.
8. Raportul Comisiei de specialitate rir. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.41 /2018.
9. Hotărarea nr.45/2018 privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garantie de
Ia FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului privind ,, ACHIZIŢIE AUTOUTILITARĂ
MULTIFUNCŢIONALĂ DE CĂTRE COMUNA RIBIŢA.

10. Proiect de hotărâre nr.43/24.09.2018 privind

aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei

Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului privind ,, ACHIZIŢIE
AUTOUTILITARĂ MULTIFUNCŢIONALĂ DE CĂTRE COMUNA RIBIŢA.

11. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.43/2018.
12. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.43/2018.
13. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.43 /2018.
14. Hotărarea nr.46/2018 privind aprobarea devizului general recalculat în urma procedurilor de achiziţii
publice pentru obiectivul REABILITARE ŞCOALA GENERALĂ lOSlF COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD.
HUNEDOARA.

15. Proiect de hotărâre nr.40/1O.09.2018 privind

aprobarea devizului general recalculat în urma
procedurilor de achiziţ ii publice pentru obiectivul REABILITARE ŞCOALA GENERALĂ IOSIF COMŞA DIN

COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA.

16. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.40/2018.
17. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.40/2018.
18. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.40 /2018.
19. Hotărarea nr.47/2018 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia manifestării Omagiu lui
Crişan din 28 octombrie 2018.

20. Proiect de hotărâre nr.42/24.09.2018 privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia
manifestă rii Omagiu lui Criş an din 28 octombrie 2018..

21. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.42/2018.
22. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.42/2018.
23. Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.42 /2018.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat în şedinta ordinară a Consiliului local al cornunei
Ribita din data de 26.09.2018,ora 16,00

Şedinta ordinară a Consiliului local Ribita a fost convocata prin Dispozitia
nr.59/20.09.2Ol 8 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 ,nu este prezent dl.primar .Participă domnii delegaţi săteşti - Pop
Bogdan Şi Trifa Nicolae deoarece se discută probleme ce se referă şi la satele
Uibăreşti şi Dumbrava de Sus.
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.
Date fiind cele de mai sus,dl.viceprimar arată că şedinta a fost convocata prin
Dispozitia nr. 59/20.09.2018 si dă citire ordinii de zi propusa prin aceasta dispozitie
si anume:
1. Proiect 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
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Ribiţajudeţul Hunedoara.
3. Întrebări,interpelări,discuţii.
Dna.secretar comunică faptul că mai există două proiecte de hotărâre necesar a
fi discutate şi anume cel privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei
Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului
privind ,, ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA MULTIFUNCŢIONALA DE CĂTRE
COMUNA RIBIŢA şi cel privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia
manifestării Omagiu lui Crişan din 28 octombrie 2018,însoţite de toate materialele
necesare. D1.preşedinte de şedinţă -Neaga Ioan,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
1 0.09.20 1 8 care este aprobat cu votul tuturor celor 9 consilieri locali prezenţi la
şedinţă.

La primul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre nr.4 1 / 1 8 .09.20 1 8
privind aprobarea rectificării 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.44/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara.
La al doilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.43/24.09.20 1 8 privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de
garantie de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului privind
ACHIZIŢIE AUTOUTILITARĂ MULTIFUNCŢIONALĂ DE CĂTRE
COMUNA 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.45/2018 privind aprobarea
valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garantie de Ia FNGCIMM SA IFN
pentru implementarea proiectului privind ,, ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA
MULTIFUNCŢIONALĂ DE CĂTRE COMUNA RIBIŢA.
La al treilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.40/10.09.2018 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.46/2018 privind aprobarea devizului general recalculat în
urma procedurilor de achiziţii publice pentru obiectivul REABILITARE ŞCOALA
GENERALĂ IOSIF COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA.
La ultimul punct al ordinii de zi,se citeşte proiectul de hotarăre privind
aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia manifestării Omagiu lui Crişan din
28 octombrie 20 1 8 ,nr.42/24.09.20 1 8. 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.47/2018
privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia manifestării Omagiu lui
Crişan din 28 octombrie 2018.
D1.Magdalina cere amănunte despre noul operator de salubrizare şi comunică
faptul că erau mult mai buni cei de la Retim deoarece acest nou operator nu face
colectare selectivă şi este mai scump.Dna.secretar spune că este mai scump doar
pentru familiile mai mari nu si pentru cele de 2,3 persoane cum sunt cei mai mulţi din
comună.

D1.Popovici întreabă de ce nu este un operator mai bun că acesta nu are nici
maşini,nici angajaţi.Dna.secretar explică faptul că licitaţia a fost organizată de ADI
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor,deoarece era de competenţa acestora iar
comuna Ribiţa nu poate decât să se conformeze iar noul operator va prelua angajaţii de
la Retim.D1.Popovici întreabă de ce nu se plăteşte la kilogram iar dns.secretar
răspunde că nu există deocamdată această posibilitate.

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.

PRIM
COMUNE
RIBIŢA

DE SEDINTA,
Ioan

CONTRASE EAZA SECRETAR,
Buftea Op an Diana Ioana
Ribita,26.09.20 1 8

1

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. / 2018
privind rectificarea bugetului locai al comunei Ribita pentru anul 2018
Consiliul local al comunei Ribita,judetul Hunedoara
Avand in vedere poiectul de hotarare nr. 4 1 / 1 8.09.20 1 8,expunerea de motive a domnului viceprimar
al comunei Ribita nr. 1 30 / 1 8.09.20 l 8 , ref.compartim. de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate
nr. l 33 / 20.09.20 1 8 si av.favorabil al comisiei de specialit.nr. l ,2,3 din cadrul Cons.Iocal nr. l 3 5 / 24.09.20 1 8.
In temeiul art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , al art.36 alin.2
Iit.b,alin.4 lit.a si art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,ale art.1 l alin.4 din Legea
nr.544/2004 a contenciosului administrative, actua
HOTARARE
Art.1 Bugetul local aI comunei Ribita se stabileste Ia venituri la suma de 15.181,02 mii lei iar Ia
cheltuieli la suma de 16.434,12 mii lei.
Art.2 Bugetul local se rectifica atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 2763,00 mii lei
Art.3 ln urma rectificarii. buetu1 local al comunei Ribita se modifica in felul urmator:
Buget rectificat
Buget initiai
Suma cu care
VENITURI se
rectifica
Total , din care:

12.418,02

2.763,00

15.181,02

04.02 - Cote si sume def. din imp. pe venit
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit
04.02.04 - Sume alocate din cote defalcate din
imp.pe venit pentru echilibrare
37.02.03 - Varsaminte din sect.de functionare
pt.finantarea sectiunii de dezvoitare
37.02.04 - Varsaminte din sectiunea de functionare

2.410,00
2.075,00

2.763,00
2.998,00

5.173,00
5.073,00

335,00
-989,28

- 235,00
- 2.500,00

100,00
-3.489.28

989,28

2.500,00

3.489,28

Buget initial
CHELTUIELI

Total din care:

51.02 -Autoritati publice su sctiuni externe
5 1 .02.0 1 .03-Autoritati executive
20- bunuiri si servicii
20.01- bunuri si servicii
20.01.01 - furniture de birou
20.06 -deplasati
20.06.0 1 - deplasari interne
20.30 -alte cheltuieli
20.30.30 -alte cheltuieli cu bunuri si servicii
70 - cheltuieli de capital
7 1 - active nefinanciare
7 l .0 1 .30 - alte active fixe
68.02-Asigurari si asistenta sociala
68.02.03.02 -asist soc in caz de invaliditate
lO-cheltuieli de personai
10.01 -cheltuieli salariale in bani
10.01.01- salarii de baza
10.03 - contributii
10.03.07- contributia asiguratorie pt.munca
84.02- Transporturi
84.02.03 -Transport rutier

13.671,12

3.472,00
3 .472,00
950,00
68,50
4,00
3 1 ,00
3 1 ,00
694,50
694,50
1 .772,00
l .772,00
l .772,00
413,72
387,72
242,42
233,60
233,60
8,82
4,80
6.581,30
6.581,30

Suma cu car
se se
rectifica

Buget rectificat

2.763,00

16.434,12

763,00
763,00
263,00
1,00
1,00
3,00
3,00
259,00
259,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
-0,04
-0,04
0,04
0,04
2.000,00
2.000,00

4.235,00
4.235,00
1.213,00
69,50
5,00
34,00
34,00
953,50
953,50
2272,00
2.272,00
2.272,00
413,72
387,72
242,42
233,56
233,56
8,86
4,84
2.272,00
8.581,30

2

-

84.02.03.01 Drumuri si poduri
70—Cheituieli cle capital
7 1 Active nefinanciare
71.01 —Active fixe
7 1 .O 1 .30 AIte active fixe

-

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

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

8.581,30
8.481,30
8.48 1 ,30
8.481,30
8.481 ,30

tarea bugetului Iocal
Art.4 Hotararea Consiiiuiui Local nr. 1 /201pr
.
.
.
.
I.
al comunei Ribita pe anul2Ol8 ,se modifica in modcorespunzator.
DINTA,
PRFSDINTE
NEA(
CONTRÂSEM
ETAR
Bufea Oprean ana
Ribita26.09.2018
voturi pentru ,un numar de
P enta hotarare a fost adoptata prin vot deschis astfel: un numar de
voturi impotriva.

REFERAT
Privind reetificarea in cadrul trimestrului 111 al bugetului local aI comunei Ribita pe anul 2018

In temeiul art.82 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice Iocale si art.36 alin.2
lit.b,alin.4 lit.a si art.63 alin.1 lit.c si aiin.4 lit.a,art.68 alinl din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 republieata, supunem spre aprobare rectificarea bugetului local al comunei Ribita pe
anul 2018 cu suma de 2.763.0O mii lei . astfel:
Buget rectificat
Buget initial
Surna cu care
VENITURI
se
rectifica
Total , din care:
04.02 - Cote si sume def. din imp. pe venit
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit
04.02.04 - Sume alocate din cote def. din imp.venit
37.02.03 - Varsaminte din sect.de functionare
pt.finantarea sectiunii de dezvoltare
37.02.04 - Varsaminte din sectiunea de functionare

12.418,02

2.763,00

15.181,02

2.410,00
2.075,00
335,00

2.763,00
2.998,00
- 235,00

5.173,00
5.073,00
100,00

-989,28
989,28

-2.500,00
2.500,00

- 3.489,28

Buget initial

Suma cu care

3.489,28
Buget rectificat

se

CHELTUIELI

rectifica
Total din care:
51.02 -Autoritati publice su sctiuni externe
5 1 .02.0 1 .03-Autoritati executive
20- bunuiri si servicii
20.01- bunuri si servicii
20.01.01 - furniture de birou
20.06 -deplasati
20.06.01- deplasari inteme
20.30 -alte cheituieli
20.30.30 -alte cheltuieli cu bunuri si servicii
70 - cheltuieli de capital
71- active nefinanciare
71 .01 .30 - alte active fixe
68.02-Asigurari si asistenta sociala
68.02.03.02 -asist soc in caz de invaliditate
10-cheltuieli de personal
10.01 -cheltuieli salariale iri bani
10.01.01- salarii de baza
10.03 - contributii
10.03.07- contributia asiguratorie pt.munca
84.02- Transporturi
84.02.03 -Transport rutier
84.02.03.01 - Drumuri si poduri
70 - Cheltuieli de capital
71 -Active nefinanciare
71.01 -Active fixe
71 .01 .30 - Alte active fixe

o

13.671,12

2.763,00

16.434,12

3.472,00
3 .472,00
950,00
68,50
4,00
3 1 .00
31,00
694,50
694,50
1 .772,00
1,772,00
l .772,00
413,72
387,72
242,42
233,60
233,60

763,00
763,00
263,00
1,00
1,00
3,00
3,00
259,00
259,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
-0,04
-0,04
0,04
0,04
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

4.235,00
4.235,00
1.213,00
69,50
5,00
34,00
34,00
953,50
953,50
2272,00
2.272,00
2.272,00

8,82

4,80
6.581,30
6.581,30

6.581,30
6.481,30
6.481,30
6.481,30
6.48 l ,30

- contabil

413,72

387,72
242,42
233,56
233,56
8,86

4,84
8.581,30

8.581,30
8.581,30
8.481,30
8.481,30
8.481,30
8.481,30

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.473/133/24.09.2018

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

Comisia pentru programe de dezvoltare, buget tnante, 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 1 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 admini tratie publica locala,juridica,apararea ordinii
si linistii publice,a drepturilor cetatenil r
1 .POPOvICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de
agrement
.
1 .RUSU HORIA
2.GOLDAADRIANAIOANA
3.JOSAN IOAN
,

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.ti2O18
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA
IFN pentru implementarea proiectului privind ,, ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA
MULTIFUNCŢIONALA DE CATRE COMUNA RIBIŢA
Consiliul Local aI comunei Ribiţa, judeţul Hunedoara, întrunit in şedinţa ordinară,
in data de 26.09.2018,
Avnd in vedere Expunerea de motive nr. 139/24.09.2018 a viceprimarului comunei
Ribiţajud. Hunedoara,referatul dnei.contabil nr.140/24.09.2018 şi avizul nr.141/24.09.2018 Ia
Proiectul de hotărâre nr.43/24.09.20 1 8 privind:
1) Aprobarea valorii de investiţie a Proiectului privind ,, ACHIZIŢIE AUTOUTILITARĂ
MULTIFUNCŢIONALA DE CATRE COMUNA RIBIŢA, cu o valoare totala de 417.289,79
lei, din care 353.342,56 lei valoare eligibila si 63.947,23 lei valoare neeligibila, conform
contractului de finantare nr. C 1920074X2097522021 13 din data de 10.08.2018 incheiat cu AFIR.
2) Aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in suma de 163.000 lei
in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 163.000 lei
reprezentand 46,13 % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind
ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA MULTIFUNCŢIONALA DE CATRE COMUNA RIBIŢA,
in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C 1920074X2097522021 13 din data de
10.08.2018, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
In temeiul art.36 alin.2 lit.d si alin.6 lit.a,pct.1 si art.45 alin.1 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001 ,republicata,
HOTARASTE:
investiţie
a
Proiectului cu o valoare totala de
Art. 1. Se
aproba
valoarea
de
417.289,79 lei, din care 353.342,56 lei valoare eligibila si 63.947,23 lei valoare neeligibila
conform contractului de finantare nr. C 1920074X2097522021 13 din data de 10.08.2018 incheiat
cu AFIR.
Art. 2. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in suma de 163.000
lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 163.000 lei
reprezentand 46,13 % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind
,,ACHIZIŢIE AUTOUTILITARĂ MULTIFUNCŢIONALĂ DE CĂTRE COMUNA
RIBIŢA, in baza contractului de finantare nerarnbursabila nr. nr. C 1920074X2097522021 13 din
data de 1 0.08.20 1 8 incheiat cu AFIR, i
tceaentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
Art. 3. Primarul comunei Ribiţa,
oaja duce la îndeplinire prevederile prezentei
HOTARARI.
/
PRESEDINTE E SEDINTA,
EAGA
l,CONTRASEMNEA SECRETAR,
Buftea Opreanlna loana
Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin votdeschis astfeI:un numar de
U voturiimpotriva,un numar de
abtineri.Votui a fost liber.

de

voturi pentru,un numar

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR43 /24.09.2018
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA
IFN pentru implementarea proiectului privind ,, ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA
MULTIFUNCŢIONALĂ DE CĂTRE COMUNA RIBIŢA
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA
IFN pentru implementarea proiectului privind ,, ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA
MULTIFUNCŢIONALĂ DE CATRE COMUNA RIBIŢA
Consiliul Local al comunei Ribiţa, judeţul Hunedoara, întrunit in şedinţa ordinară,
in data de 26.09.2018,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 139/24.09.2018 a viceprimarului comunei
Ribiţa,jud. Hunedoara,referatul dnei.contabil nr. 1 40/24.09.20 1 8 şi avizul nr. 1 4 1 /24.09.20 l 8 la
Proiectul de hotărâre nr.43/24.09.20 l 8 privind:
1) Aprobarea valorii de investiţie a Proiectului privind ,, ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA
MULTIFUNCŢIONALA DE CATRE COMUNA RIBIŢA, cu o valoare totala de 417.289,79
lei, din care 353.342,56 lei valoare eligibila si 63.947,23 lei valoare neeligibila, conform
contractului de finantare nr. C 1920074X2097522021 13 din data de 10.08.2018 incheiat cu AFIR.
2) Aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in suma de 163.000 lei
in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 163.000 lei
reprezentand 46,13 % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind
ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA MULTIFUNCŢIONALĂ DE CĂTRE COMUNA RIBIŢA,
in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C 1920074X209752202113 din data de
10.08.2018, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
In temeiul art.36 alin.2 lit.d si alin.6 lit.a,pct. 1 si art.45 alin. 1 din Legea administratiei
publice locale nr.2 1 5/200 1 ,republicata,
HOTARASTE:
Art. 1. Se
aproba
valoarea
de
investiţie
a
Proiectului cu o valoare totala de
417.289,79 lei, din care 353.342,56 lei valoare eligibila si 63.947,23 lei valoare neeligibila
conform contractului de finantare nr. C 1920074X2097522021 13 din data de 10.08.2018 incheiat
cu AFIR.
Art. 2. Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in suma de 163.000
lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 163.000 lei
reprezentand 46,13 % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind
,,ACHIZIŢIE AUTOUTILITARĂ MULTIFUNCŢIONALĂ DE CĂTRE COMUNA
RIBIŢA, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. nr. C 1920074X2097522021 13 din
data de 10.08.2018 incheiat cu AFIR, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
Art. 3. Primarul comunei Ribiţa, jud. Hunedoata va duce la îndeplinire prevederile prezentei
HOTARARI.
INIŢIATOR,
VICEPRIMAR,
JOSAN IOAN
/ / /

izează de legalitate
Secretar,
\\\j
Buftea1 )prean Diana Ioana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
PRIMAR
NR. 1 39/24.09.201 8

EXPIJNERE DE MOTIVE
Pentru proiectul de hotarare
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA
IFN pentru implementarea proiectului privind ,,ACHIZIŢIE AUTOUTILITARĂ
MULTIFUNCŢIONALĂ DE CĂTRE COMUNA RIBIŢA

Pentru a putea solicita o scrisoare de garantare de la FNGCIMM SA IFN este nevoie să se
aprobe valoarea de investiţie a proiectului privind ,, ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA
MULTIFUNCŢIONALĂ DE CATRE COMUNA RIBIŢA.Valoarea avansului solicitat este de
163.000 lei adică mai puţin de 50% din valoarea totală a proiectului de mai sus.
Date fiind cele de mai sus,consider că proiectul de hotărâre trebuie adoptat în forma
dezbaterii
dlor.consilieri locali.
supusă

VI :
AN i•
PRIMĂ RIA
OM ,V
/

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
NR. 140/24.09.201 8

REFERAT
Pentru proiectul de hotarare
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA
IFN pentru implementarea proiectului privind ,, ACHIZIŢIE AUTOUTILITARA
MULTIFUNCŢIONALĂ DE CĂTRE COMUNA RIBIŢA

Avand în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie şi a
unei
Scrisori
de garantie de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului
solicitării
privind ,,ACHIZIŢIE AUTOUTILITARĂ MULTIFUNCŢIONALĂ DE CATRE COMUNA
RIBIŢA,consider că acest proiect supus dezbaterii este oportun - răspunzând unor necesităţi de
ordin practic şi deasemenea este întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Date fiind cele de mai sus,proiectul de hotărâre poate fi adoptat în forma suspusă
dezbaterii dlor.consilieri locali.

OPREA

N ABIL,
NA ELENA

rmaria cornunc Ri6it
Jucictul rlunccJoara 5t. rrincipala nr. 22
tcl.,/fax : O254 68, 79 1 ,/O25

68 www.ribita.ro c-mail: primariariita@ jakoo.com

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.40/1O.09.2018,expunerea din motive
nr. 1 29/1 O. 09.201 8 prezentata de viceprimarul comunei Ribita, insotita de referatul compartimentului
urbanism si amenajareateritoriului nr.132/20.09.2018 si avizul favorabil al Comisiilorde specialitate
nr.1,2,3 de pe langa Consiliul local al comunei Ribita înregistratcu numărul 134/24.09.2018,
ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, ale HGR nr.907/2016 privind etapeie 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.
215/2001, 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. Valoarea totala a proiectului este de 2.220.834 lei din care de la bugetul de stat2.112.409
lei iar de la bugetul local 108.425 lei,sumele includ TVA.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul
comunei Ribita.
Art.4. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului
administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5. 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 pe plan local
Ribita,26.09.2018

PREŞEDIJDE EDINŢĂ,
Nen

C.ONTRASEMAZĂ SECRETAR,
ufteaOprnDiana Ioana
Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de
numar de

voturi impotriva si un numar de

abtineri.

voturi pentru si un

lr i
l/20it
Faza: P.T.
DEVIZUL GENERAL - dupa orocedura de achizitii
conform H.G, 28/09.012008, privind cheltuielile neoesare realizarii obiectivului:
REABILITARE SCOALA GENERALA IOSIF COMSA DIN COMUNA RIBITA, JUD. HUNEDOARA
ln mii lei/nai tiuro la r.rr.iul 4.5337 leiiei;ro din dta de 02 02 201?
Valoarea (fara TVA>

Nr

Denumirea capitolelor de cheltuiali

2

l

Partea

Mii
lei

Mii
euro

Mii
lei

Mii
lei

Mii
euro

3

4

5

6

7

0.000

O 000

0.000

C 000

0.000

0 000

0.000

0.000

0000

0.000

O 000

O 000

0,000

0.000

0 000

c.000

o.000

0.000

0.000

0.000

0.000

O 000

0.000

0.000

o 000

C 000

0 000

0.000

0.000

0.000

o.000

o.000

o.000

o.000

o.000

4 000

0.882

O 760

4.750

1 .050

5.&41

1,288

1.110

6.951

1.533

63.500

14.006

5130

58.630

15.138

Lucrari de constructii

O 000

0.000

0.000

0.000

0.000

20.000

4 411

0.000

20.000

4.411

22.150

4 886

1.122

23.272

5.133

115.491

25.474

8.122

123.613

27.265

212.490

809550

178.563

153.814

963.364

107194

23.644

20.367

127.561

28.136

476 208

105.037

90.479

566,687

124.994

73.398

16.189

13.046

87.343

19.265

56.485

12.459

10.732

67 217

14.826

c.000

o coo

o 000

o.000

0.000

120 000

25.468

22.800

142.600

31.497

c

o.000

0 000

0 000

312.138

1954.972

431.208

3.534

3.303

20.687

4.563

0.000

0.000

0.000

0000

2.038

0,000

9 241

2 038

1 .699

O 000

7,701

1 699

19 392

16 704

104 620

23 076

26.963

20.007

142.249

31.376

0.000

D 000

0.000

0.000

0 000

0.000

O 000

0.000

o.000

o.000

o.000

o.00n

1880.568

414.798

340.267

2220.834

489.850

1540.219

339r727

292.6.42

1832.859

404.274

C 000
1642.834

17.384

0.000
Cheltuieli conexe organizarii santieruiui
5.1.2.
5.2. Comisioarte, taxe, cote legale, costul creditului
9 241
taxa ISC 0,6% (0,1%4O.S%)
5.2. 1.
7.701
cota CSC o,5%
5,2.2.
Cheltuieli diverse si neprevazute 5% din
87 916
5.3. (capl .2+capl .3+cap2+cap3+cap4)
122.24.3
Total cap. 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
0.000
6.1. Pregatirea personalului de exploatare
0.000
6.2. Probe tehnologice si teste
o.000
Total cap.6.

TOTAL GENERAL

lVA

l

CAPITOLUL 1
Cheltuiele pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Obtrnerea terenului
1.2. Amenajareaterenuiui
1 .3. Amenajari pentru protectia mediuiui si aducerea Ia starea rrrtiala
Total cap. l
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul
2.1 .1 Racorduri alimentare cu apa
2.1 .2 Racorduri canalizare menajera
Total cap. 2
CAPITOLUL 3
Cheltuiele pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren
3.2. Taxe pentru obtinerea de avize. acorduri si autorizatii
3.3. Proiectare si inginerie
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
.
3.5. Consultanta
3.6. Asistenta tehnica
Total cap. 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
Arhitectura si rezisterita
lnstalatii
Sistematizare verticala
Fosa septica
4.2. Montaj utilaLtehnologic
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5. Dotari
4.6. Active necorporale
Total cap. 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Or9anizare de santier
5.1.1.

4.5337
Valoareanclusiv

000

362.361

.PREŞEDINTEDE ŞEDINJĂ,
; Neag

8CRETAR,
int oan a
Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de
impotriva si un numar de
abtineri.

voturi pentru si un numar de

voturi

Fir i

):iI2(i l

Faza; P.T.
DEVIZUL GENERAL - dupa procedura de chizitir
conform H .G. 28/09.01 .2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
REABILITARE SCOALA GENERALA IOSIF COMSA DIN COMUNA RIBITA, JUD. HUNEDOARA
i1 mi lei/niii euro l ciiil 4 .533? lei/euro din data do 02 02 201 ?

Valoarea (fara TVA>

Nr

Denumirea capitolelor de cheltuieli

2

TVA

Valoarea(inclusiv
>

Mii
lei

Mi
euro

Mii
lei

Mii
lei

Mii
euro

3

4

5

&

7

0.000

0.000

0,000

0 000

0 000

0 000

0.000

0.000

0 000

0 000

0 000

O 000

0.000

0.000

0.000

c.000

o.000

o.000

o,000

o.000

0.000

0 000

0,000

0.000

0.000

0 000

0 000

0.000

0.000

0.000

o.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4 000

0.882

0 760

4.760

l .050

8.4i

1.285

1 110

6.951

1 533

14.005

5130

58.630

15.138

Partea l
CAPITOLUL 1
Cheltuiele pentru obtinerea si amenajarea terenului
.1.
Obtinerea terenului
1 .2. Amenajarea terenuiui
1 .3. Amenajari perrtru proteclia mediuluj si aducerea la stsrea inrtiala
Total cap. 1
CAPITOLUL 2
Cheltweli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 1 Racorduri alirnentare cu apa
2.1,2 Racorduri canalizare mena>era
Total cap. 2
CAPITOLUL 3
Cheltuiele pentru proiectare si asistenta tehnica
3. 1. Studii de teren
3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3. Proiectare si inginerie
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie
3.5. Consultanta
3.6. Asistenta tehnica
Total cap. 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
Arhitectura si rezistenta
lnstalatii
Sistematizare verticala
Fosa septica
4.2. Montaj utilaj tehnologic
4.3.

Utilaje. echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
Total cap. 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier
Lucrari de constructii
5.1.1.
Cheltuieli conexe organizarii sarttierului
5.1.2.
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul credrtului

4.4.
4.5.
4.6.

laxa lsc 0,6% (0,1%0.5%)

5.2. 1.

63.500

o.000

o.000

0.000

0.000

0 000

20.000

4.411

0.000

20.000

4.411

22.150

4 855

1.122

23.272

5.133

115.491

25.474

8.122

123.613

27.265

809 550

178 563

153.814

963.364

212.490

107194

23.644

20.367

127561

28,136

476 205

105,037

90.479

566.587

124 994

73.398

16.189

13.946

87.343

19 265

55 485

12,469

10.732

67 217

14.826

c.000

0 000

0 000

0.000

0.000

120 000

26.468

22.800

142.800

31.497

c 000

0 000

o 000

0.000

0.000

1642.834

362.361

312.138

1964.972

431.208

17.384

3.834

3.303

20.687

4,563

0.000

0.000

0.000

0.OrXl

0.000

9.241

2.038

0.000

9 241

2 038

1.699

0 000

7.701

1.699

19 392

16 704

104 620

23 076

26.963

20.007

142.249

31.376

C 000

0 000

0.000

0.000

O 000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1880.568

44.798

340.267

2220.834

489.850

1640.219

39.72T

292.642

1832.869

404.274

7.701
5.2.2.
cota csc o,5%
Cheltuieli diverse si neprevazute 5% djrt
87 916
5.3. (capl .2+capi .3+cap2+cap3~cap4)
122.243
Total cap. 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
C 000
6.1. Pregatirea personalului de exploatare
0.000
6.2. Probe tehnologice si teste
0.000
Total cap.6.

TOTAL GENERAL
.

PREŞED

ŞEDINŢĂ,

Neaga

CONTRASEMNEAZ. Ş CRETAR
Buftea Oprean Dina Ioana
Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis cu un numar de
impotriva si un numar de

abtineri,

voturi pentru si un numar de

voturi

rrrnara comunci Ijbt3
Jucictui Hunccioara - 5tr. rriricipaia nr. 2.2
teiefon,/fax : 0254- 68, 79 1 ,/0251- 68 www.ribita.ro e-maii: primariaribita@9ahoo.com

ROMÂNIA

PROIECT DE HOTARARE NR.40/1O.09.2018
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 expunerea din motive nr.129/1O.09.2018 prezentata de viceprimarul
comunei Ribita,
ln conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale HGR nr.90712016 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:
- l nstitutia Prefectului, Judetului Hunedoara
- Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului Primariei comunei Ribita
- Altor institutii competente,
- Si se aduce la cunostinta publica prin afisare pe plan iocal.
INITIATOR,
Josan loan
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ROMÂN IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA
NR. 1 29/1 0.09.201 8

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

Avand in vedere proiectul tehnic pentru obiectivul

REABILITARE

ŞCOALA GENERALĂ IOSIF COMŞA DIN COMUNA RIBIŢA, JUD. HUNEDOARA

întocmit şi pusă la dispoziţie de către 50 VIRAMINEX SRL şi având în
vedre faptul că această documentaţie este întocmită în conformitate cu
prevederile Legii nr 273/2006, privind finantele pubiice 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.
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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

N R.473/134/24.o9.2018

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 Iuand 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 fxnante,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 prxtru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a
drepturilor cetatenilor
1.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 IQANA
3.JOSAN IOAN

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. i72O18
Privind privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia manifestării Omagiu lui Crişan
din 28 octombrie 2018

Consiliul local al coniunei Ribita,judetul Hunedoara,
Analizand proiectul de hotărâre nr.42/24.09.2018, expunerea de motive nr. 136/24.09.2018 a
domnului viceprimar prin care propune cheltuirea sumei de 30.000 lei din bugetul local,referatul
nr.137/24.09.2018 al compartimentului contabilitate,buget si resurse umane precum si avizul
nr.138/24.09.2018 ,favorabil, al comisiilor de specialitate 1,2 şi 3 din cadrul Consiliului local
Ribita,
In temeiul art.20 alin. 1 lit.k din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si
art.38 alin.2 lit.b ,alin.4 lit.a, art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata;
HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba cheltuirea sumei de 30.000 lei din bugetul local al comunei Ribita pentru
anul 2018 de la capitolul 67.02 - Cultură,recreere şi religie pentru manifestarile artistice şi sportive
ce vor avea loc cu ocazia sărbătorii organizate în satul CRIŞAN, comuna Ribiţa în data de 28
octombrie 2018.
Art.2 Prezenta hotarare se comunica domnului primar,compartimentului contabilitate,buget si
resurse umane precum si Institutiei Prefectului judetului Hunedoara si poate fi contestata in instanta
de contencios administrativ competenta.

PRESEDIN DE SEDINTA,
OA

CONTRASEAZA SECRETAR
Bufea
Diana Ioana

Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel:un numar de
numar de V voturiimpotriva,un numar de C) abtineri.
Ribita,26.09.20 1 8

voturi pentru,un

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR42/24.09.2018
Privind privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia manifestării Omagiu lui Crişan
din 28 octombrie 2018

Consiliul local al comunei Ribita,judetul Hunedoara,
Analizand proiectul de hotărâre nr.42/24.09.2018, expunerea de motive nr. 136/24.09.2018 a
domnului viceprimar prin care propune cheltuirea sumei de 30.000 lei din bugetul local,referatul
nr. 1 37/24.09.20 1 8 al compartimentului contabilitate,buget si resurse umane precum si avizul
nr.138/24.09.2018 ,favorabil, al comisiilor de specialitate 1,2 şi 3 din cadrul Consiliului local
Ribita,
In temeiul art.20 alin. 1 lit.k din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si
art.3 8 alin.2 lit.b ,alin.4 lit.a, art.45 alin. 1 din Legea administratiei publice Iocale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata;
HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba cheltuirea sumei de 30.000 Iei din bugetul local al comunei Ribita pentru
anul 2018 de la capitolul 67.02 - Cultură,recreere şi religie pentru manifestarile artistice şi sportive
ce vor avea loc cu ocazia sărbătorii organizate în satul CRIŞAN, comuna Ribiţa în data de 28
octombrie 2018.
Art.2 Prezenta hotarare se comunica domnului primar,compartimentului contabilitate,buget si
resurse umane precum si Institutiei Prefectului judetului Hunedoara si poate fi contestata in instanta
de contencios administrativ competenta.

INIŢIATOR,
VICEP
JO

ZE Ă SECRETAR,
Bufea O ean Diana Ioana

ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
NR. 136/24.09.201 8

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia manifestării
Omagiu lui Crişan din 28 octombrie 2018

Cu ocazia sărbătoriiOmagiu lui Crişan,în satul Crişan,comuna Ribiţa se vor organiza o serie
de evenirnente precum un bal în acest sat şi competiţii sportive pentru copii şi tinerii din
comună,competiţii în care este implicat şi Clubul sportiv Olimpia Ribiţa,din subordinea Consiliului
local Ribiţa.Date fiind cele de mai sus,consider că este oportună alocarea unei sume de bani din
bugetul local ce va fi utilizată pentru aceste evenimente.
Din această cauză propun prin proiectul de hotarare supus dezbaterii, alocarea din bugetul
local al comunei Ribita pentru anul 2018 a unei sume de 30.000 lei pentru finantarea activitatilor
enumerate mai sus.
Pentru motivele de mai sus supun aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare propus
dezbaterii.
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ROMANIA
JUDETUL HUNBDOARA
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
NR.137/24.09.2018

REFERAT
râre
privind
aprobarea
cheltuirii unor sume cle bani cu ocazia manifestării
pentru proiectul de hotă
Omagiu lui Crişan din 28 octombrie 20 1 8

Avancl in vedere cheltuielile ocazionate de evenimentele artistice ce se organizeaza odată cu
ărare în
sărbătoarea Omagiu lui Crişan,precum şi existenţa sumei propuse în proiectul de hot
bugetul local pentru anul 20 1 8 si in conformitate cu art. .20 alin. 1 lit.k din Legea nr.273/2006
privind finantele publice locale,consider că este legală şi oportună cheltuirea sumei de 30.000 lei
propusă de dl.viceprimar Josan Ioan prin proiectul de hotărare suspus dezbaterii.
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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 Iocala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor
Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,
activitati sportive si de agrement

NR.473/138/25.09.201 8

RAPORT
Pentru avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia
manifestării Omagiu lui Crişan din 28 octombrie 20 1 8

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala buget,finante,administrarea
domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii
si comert luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea cheltuirii unei sume (30.000 lei)
din bugetul local pentru manifestarea Omagiu lui Crişan din 28 octombrie 2018,considera ca
proiectul de hotarare este oportun.
Deasemenea proiectul supus dezbaterii este legal deoarece s- a fundamentat in baza art.20
alin. 1 lit.k din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si art.3 8 alin.2 lit.b ,alin.4
lit.a, art.45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.2 1 5/200 1 ,republicata;
In aceste conditii propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma supusa dezbaterii de
catre initiatorul sau - dl.primar.
Comisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al
comunei,agr.gospodarire comunala protectia meciiului,servicii si comert
1 .IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN
Comisia de specialitate pentru administrat• pu blica locaia,j u ridica,apararea ordinii si
linistii publice,a drepturilor cetatenilor
1 .PoPovICI CONSTANTIN
2 .MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN
Comisia pentru invatamant,sanatate,cu1tur,
1 .RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA IOANA
3.JOSAN IOAN

ie sociala,activitati sportive si de agrement

