ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
PRIMAR
Nr.tel.: 025468379 1
Nr.fax:0254693799
Cod fiscal 4521397
NR.834 D1N 12.12.2018
CATRE,
-INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI HUNEDOARA,

Alăturat vă comunicăm,în temeiul art.48 alin.2 din Legea
nr.21 5/200 1 ,republicată,privind administraţia publică locală,cu modificările şi completările
ulterioare,în termenul legal,în original,Hotărârile Consiliului local Ribiţa înregistrate sub nr.
5 1 - 55 ,adoptate de autoritatea deliberativă,în şedinţa de îndată din data de
28.11.2018,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. 72/20.11.2018 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.

Buft

oPIs
al documentelor dosarului şedinţei ordinare din data de 28.11.2018 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 24.10.2018 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 28.1 1.2018.
3. Proces - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Ribiţa din 28.11.2018.
4. Hotărarea nr.51/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
5. Proiect de hotărâre nr.52/27.1 1.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă .
6. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.52/2018.
7. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.52/20 1 8.
8. Raportul Comisiei de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr. 52/2018.
9. Hotărarea nr.52/20 1 8 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 20 1 9.
1 0. Proiect de hotărâre nr.48/08. 1 0.20 1 8 privind privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2019.
1 1. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.48/2018.
12. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.48/2018.
13. Raportul Comisiei de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.48 /2018.
1 4. Hotărarea nr.53/20 1 8 privind aprobarea unei virări de credite în cadrul bugetului local al comunei
Ribiţajudeţul Hunedoara.
1 5. Proiect de hotărâre nr.50/26.1 0.20 1 8 privind aprobarea unei virări de credite în cadrul bugetului local al
comunei Ribiţajudeţul Hunedoara.
16. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.50/2018.
1 7. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.5O/20 1 8.
18. Raportul Comisiei de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.5O /201 8.
1 9. Hotărarea nr.54/20 1 8 privind prelungirea termenului de valabilitate al PUG aI comunei Ribiţa.
20. Proiect de hotărâre nr.47/08. 1 0.20 1 8 privind prelungirea termenului de valabilitate al PUG al comunei
Ribiţa.
21. Raportul dlui.viceprirnar pentru proiectul de hotărâre nr.47/2018.
22. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.47/2018.
23. Raportul Comisiei de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.47 /2018.
24. Hotărarea nr.55/201 8 privind alocarea unei sume de bani cu ocazia manifestărilor ce se vor organiza cu
ocazia sărbătorilor de iarnă 2018-2019.
25.Proiect de hotărâre nr.5 1 /26. 1 0.20 1 8 privind alocarea unei sume de bani cu ocazia manifestărilor ce se
vor organiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă 20 1 8-20 1 9.
26. Raportul dlui.viceprimar pentru proiectul de hotărâre nr.51/2018.
27. Referatul de specialitate pentru proiectul de hotărâre nr.51/201 8.
28. Raportul Comisiei de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local al comunei Ribiţa pentru
proiectul de hotărâre nr.51 /2018.

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
încheiat în şedinta ordinară a Consiliului local al comunei
Ribita din data de 28.1 1.2018,ora 16,00
Şedinta ordinară a Consiliului local Ribita a fost convocata prin Dispozitia
nr.72/ 1 7. 1 1 .20 1 8 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 discută probleme ce se referă şi la satele
Uibăreşti şi Dumbrava de Sus.
Doamna secretar Ie 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 af1ă 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. 72/1 7. 1 1 .20 1 8 si dă citire ordinii de zi propusa prin aceasta dispozitie
si anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei scutiri pentru
ONG-ul Asociaţia Copii Soarelui.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei virări de credite în cadrul
bugetului local al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modernizării unui drum vicinal.
5. Întrebări,interpelări,discuţii.
Dna.secretar le comunică dlor.consilieri că este nevoie să se aleagă un
preşedinte de şedinţă pentru perioada noiembrie 2018 - ianuarie 2019.D1.Neaga Ioan o
propune pe dna.Golda Adriana iar propunerea este supusă la vot şi aprobată de cei
nouă consilieri fiind adoptată Hotărârea Consiliului local nr.5 1/20 1 8.
Referitor la ordinea de zi,dna.secretar le comunică dlor.consilieri că din cauza
faptului că nu există încă un deviz general recalculat pentru proiectul de la punctul
patru al ordinii de zi,acesta nu se va discuta.Există două proiecte în plus,însoţite de
materialele necesare discutării,şi anume: privind prelungirea termenului de valabilitate
al PUG al comunei Ribiţa şi proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani cu
ocazia manifestărilor ce se vor organiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă 20 1 8-20 1 9.
D1.preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei din
26. 1 0.20 1 8 care este aprobat cu votul tuturor celor 9 consilieri locali prezenţi la
şedinţă.

La primul punct al ordinii de zi se citete proiectul de hotărâre nr.48/08. 1 0.20 1 8
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.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.52/2018 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2019.
In continuare se se citeşte proiectul de hotărâre nr.49/26.1O.2018 privind
aprobarea acordării unei scutiri pentru ONG-ul Asociaţia Copii Soarelui.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 proiectul de hotărâre este respins deoarece se abţine dl.Popovici şi se opun
dl.Onea,dl.Rusu,dl.Magdalina şi dna.Iezan.
La al treilea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.50/26.1 0.20 1 8 privind aprobarea unei virări de credite în cadrul 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.53/2018
privind aprobarea unei virări de credite în cadrul bugetului local al comunei
Ribiţa,judeţul Hunedoara.
La al patrulea punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.47/08.1O.2018 privind prelungirea termenului de valabilitate al PUG 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.54/2018 privind prelungirea termenului de
valabilitate al PUG al comunei Ribiţa.
La ultimul punct al ordinii de zi se citeşte proiectul de hotărâre
nr.5 1/26. 1 0.20 1 8 privind alocarea unei sume de bani cu ocazia manifestărilor ce se vor
organiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă 20 1 8-20 1 9.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 Ia 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.55/2018 privind alocarea unei sume de bani cu ocazia manifestărilor ce se vor
organiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă 20 1 8-20 1 9.
D1.Popovici întreabă despre programul de cadastrare gratuită şi dacă se pun
steaguri de 1 Decembrie.D1.primar spune că se vor pune steaguri iar dna.secretar

răspunde eă s-a încercat contractarea unei firme de cadastru pentru cadastrarea gratuită
dar anunţului din SEAP,nu i-a răspuns nieio firmă.
Dna.Iezan solicită două becuri la iluminatul public în zona locuinţei dnei.Trifa
Letiţia.

Dna.preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte înscrieri la cuvant.
Avand in vedere faptul ca nu mai sunt solieitari de inscriere la cuvant din
partea domnilor eonsilieri,dl. presedinte de sedinta declara sedinta Consiliului local
al comunei Ribita - inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
GOLDA ADkIANA IOANA
CONTRASE EAZA SECRETAR,
Diana Ioana
Bufte
Ribita,28.1 1.2018

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.5//2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul local al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.52/27. 1 1 .20 1 8 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă,
expunerea de motive a dlui.viceprimar nr. 165/27.1 1 .20 1 8,referatul înregistrat la
nr. 1 66/27. 1 1 .20 1 8 prin care secretarul comunei propune alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
perioada NOIEMBRIE 20 1 8 - IANUARIE 20 1 9;
Văzând Raportul comun de avizare nr.117/27.08.2018 al proiectului de hotărâre întocmit de
către Comisia de specialitate nr. 1 ,Comisia de specialitate nr.2 şi Comisia nr.3 a Consiliului local
Ribiţa,judeţul Hunedoara;
În conformitate cu art.35, alin.(1) şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicătă, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art.45, alin.( 1) şi art. 1 1 5, alin.( 1), lit.b) din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 1 alin.4 din Legea
nr.544/2004 a contenciosului administrativ,actualizată ,
HOTĂRĂŞTE:
preşedinte de
Art. 1 .- Se alege domnul consilier local
şedinţă pentru perioada AUGUST 20 1 8 - OCTOMBRIE 20 1 8 şi în această calitate va conduce
şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu
Art.2.- Domnul
prevederile Legii nr.2 1 5/200 1 privind adrninistraţia publică locală, republicătă, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3 .- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Ribiţa şi
domnului
PREŞ D1NTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMN
ufa Opre

Ă SECRETAR,
ana Ioana

Ribiţa,28.1 1.2018
Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel:un numar de
numar de
voturi impotriva.Votul a fost liber/secret

voturi pentru si un

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.52/27.11.2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Iocal al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara,
Având în vedere expunerea de motive a dlui.viceprimar nr.165/27.1l.2018,
În conformitate cu art.35, alin.(1) şi art.41 din Legea nr.21512001 privind administraţia
publică locală, republicătă, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art.45, alin.(1) şi art.1 15, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 1 alin.4 din Legea
nr. 544/2004 a contenciosului administrativ,actualizată ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 .- Se alege domnul consilier local
preşedinte de
şedinţă pentru perioada NOIEMBRIE 20 1 8 - IANUARIE 20 1 9 şi în această calitate va conduce
şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu
Art.2.- Domnul
prevederile Legii nr.2 1 5/200 1 privind administraţia publică locală, republicătă, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Ribiţa şi
domnului

AVIZEAZASCRETAR,
Buftea Oprea\ Diîa loana

ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
PRIMAR
NR.165 /27.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru proiectul de hotărare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

În conformitate cu art.35, alin.(l) şi art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicătă, cu modifîcările şi cornpletările ulterioare,precum şi în baza art.45,
alin.(1) şi art.1 15, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este nevoie să se aleagă un preşedinte de
şedinţă care va semna hotărârile adoptate şi procesele - verbale de şedinţă pentru următoarele 3 luni.
Date fiind cele de mai sus,vă rog să procedaţi la adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru
alegerea unui preşedinte de şedinţă.

VICEPRIMAR,
JOSANIOAN

(_

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI RIBIŢA
NR.166/27.11.2018

RAPORT

Pentru proiectul de hotărare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Subsemnata Buftea Oprean Diana Ioana,secretar al comunei Ribiţa,judeţul
Hunedoara,
Având în vedere prevederile art.35,art.41 ,art.45 ,art.115 alin.1 Iit.b din Legea
administraţiei publice locale nr.2 1 5/2001 ,republicată,cu modif.cările şi com pletă rile
ulterioare,
În temeiul art.44 din Legea administraţiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, înaintez prezentul
raport pentru proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ,şi
deoarece consider că este întocmit în conformitate cu prevederile Iegale,propun
adoptarea sa în forma prezentată de iniţiator - dl.viceprimar.

ECRETAR,
Buftea Oean Diana Ioana
l Hune

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 sociaia,
activitati sportive si de agrement

NR.473/167/27.11.2018
AVIZ
Pentru proiectul de hotă rîre privind

alegerea preşedintelui de şedinţă

Comisiile nr.1,2 şi 3,reunite luand în discuţie proiectul de hotărare privind privind
alegerea preşedintelui de şedinţă, co n s i de ră că p rivi n d alegerea preşedintelui de şedinţă,consideră
proiectul de hotărâre supus aprobării de către dl.viceprimar,legal şi oportun şi consideră că poate fi
adoptat în forma supusă 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
3.ONEA IOAN
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor
cetatenilor

1.poPOvlCl 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 IOANA
3.JOSANlOAN

,,, ţ

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
NR.673/08. 10.201 8

PROCES - VERBAL
Incheiat azi,08. 1 0.20 1 8
In temeiul art.6 alin.2 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica,s-a procedat azi 08.10.2018 - la afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 20 19,iar în conformitate cu prevederile legale s-a
acordat un termen de 35 zile lucrătoare,până în data de 26.11.2018 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.

SE
B ftea Op an Diana Ioana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRAREA NR 2 /2O18
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20 19

Consiliul local al comunei Ribita,judetul Hunedoara,
Avand in vedere proiectul de hotărâre nr.48/08.l0.2018,expunerea de motive nr.673/08.10.2018 a
Primarului comunei Ribita,raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei comunei Ribita
nr.159/20.1 1.2018 si avizul nr.161/26.1 1.2018 al comisiilor de specialitate nr.1,2,şi 3 ale Consiliului
local al comunei Ribita,
In conformitate cu prevederile Legii nr.227/20 1 5 privind Codul Fiscal,a prevederilor Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.c si art.45 din legea administratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 20 1 9 se menţin şi sunt cele stabilite prin Hotărîn
Consiliului local Ribiţa nr.59/2016 ale cărei prevederi privind scutirile acordate în anul
2018,se menţin şi în anul 2019.Cuantumurile prevăzute în Hotărârea Consiliului local nr.59/2016,se
indexează conform Hotărârii Consiliului local nr.19/2018.
Art.2 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Primarului
comunei Ribita si poate fi atacata in instanta de contencios administrativ competenta.

\\

CONTRASEMEAZA SECRETAR,
Buftea OpreT)iana Ioana

Ribita,28.11.2018
voturi pentru,un numar de
Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel:un numar de
voturi impotriva si un numar de <) abtineri.Votul a fost 1iber/se€e—
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CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRARE NR48 /08.10.2018
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20 1 9

Consiliul local al comunei Ribita,judetul Hunedoara,
Avand in vedere expunerea de motive nr.673/08.1O.2018 a Primarului comunei Ribita,
In conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,a prevederilor Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.c si art.45 din legea aclministratiei publice locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 20 1 9 se menţin şi sunt cele stabilite prin Hotărîr
Consiliului local Ribiţa nr.59/201 6 ale cărei prevederi privind scutirile acordate în anul
2018,se menţin şi în anul 2019.
Art.2 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Primarului
comunei Ribita si poate fi atacata in instanta de contencios administrativ competenta.

INIŢIAT
VICEP
JOS

AVIZEAZĂ CRETAR
Buftea OpreanJia-Ioana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
PRIMAR
NR.673/08. 1 0.201 8

EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru proiectul de hotărare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
20 1 8

Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii,propun ca pentru anul 20 1 9,să se menţină
în conformitate cu prevederile Codului fiscal,cu modificările şi completările
ulterioare,aceleaşi impozite şi taxe ca şi în anul 2018.
Menţionez că este mulţumitor gradul de încasare care s-a realizat în anul 20 1 8 iar
veniturile astfel obţinute au fost suficiente pentru fundamentarea bugetului local pentru
anul 2019 astfel că, considerăm că va fi la fel şi în anul 2019.
Date fiind cele de mai sus,vă propunem adoptarea proiectului de hotărare în forma
supusă dezbaterii.

VICEPRIMAR,
JOSAN IOAN
1Ă

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
NR.159/20.1 1.2018

REFERAT
Pentru proiectul de hotărare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
20 1 9

Examinand proiectul de hotărare supus dezbaterii domnilor consilieri locali ai
comunei Ribiţa de către dl.primar,constat că proiectul de hotărare este legal ,în
conformitate cu prevderile Codului Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare.In anul
20 1 8,gradul de realizare a veniturilor a fost de 75 %,astfel că este normală menţinerea
aceloraşi impozite şi taxe locale ca şi în anul 2019.

IN;E OR,
Jurca
iela Mariana

-tul

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala
buget,finante,administrarea domeniului public si privat al
comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii
si comert
NR.473/161/26.1 1.2018

RAPORT
Pentru avizarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2019

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 dezbatere proiectul de hotarare
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20 1 9 in cadrul comunei
Ribita,constata ca prin proiectul de hotarare suspus dezbaterii s-a propus un cuantum al
impozitelor si taxelor locale conform Legii nr.227/20 1 5 privind Codul fiscal.
In temeiul celor spuse mai sus,comisia considera ca proiectul de hotarare este legal
si oportun si considera ca trebuie sa fie adoptat in forma propusa prin proiectul de hotarare
initiat de domnul primar, avizandu-1 favorabil.

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

Comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii pubiice,a drepturilor
cetatenilor
1.PoPovICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN

Comisia pentru invatamant,sanatat- c
. , .rotectie sociala,activitati sportive si de agrement
I .RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANA (ANA
3.JOSAN IOAN

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CQNSILIUL LOCA1
HOTARAREA NR
/2018
Privind efectuarea unor virari de credite in cadrul bugetului
local al comunei Ribita pentru anul 20 1 8
Consiliul local al comunei Ribita, judetul Hunedoara,
Avand in vedere proiect HCL nr.50/26. 1 0.20 1 8, expunerea de motive a domnului
viceprimar al comunei Ribita nr. 1 5 3/26. 1 O .20 1 8,referatul compartimentului de resort din
cadrul aparatului propriu de specialitate nr. 1 57/20.1 1 .201 8 si avizul favorabil al comisiei
de specialitate nr.1,2,3 din cadrul Consiliului local nr 163/27.1 1.2018
In temeiul art.49 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind fnante1e publice locale si
al art.36 alin.2 lit.b,alin.4 lit.a si art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale
2 1 5/200 1, republicata,
HOTARASTE:
Art. 1 Aproba efectuarea urmatoarelor virari de credite in cadrul bugetului local
al comunei Ribita pentru anul 20 1 7, intre capitolul de cheltuiela 5 1 .02 -Autoritati publice
si actiuni exteme si capitolele 61.02 - Ordine publica si sig.nationala si 87.02 -Alte actiuni
economice
Buget initial
Suina virata
Buget rectilicat
CHELTUIELI
51.02-Autoritati publice si act.ext. 4235,00
10 - cheltuieli de personal
700,00
10.01- cheltuieli salariale in bani
598,00
10.01.01 -salarii de baza
598,00
27,40
10.03 -contributii
10.03.07- contributie asig.pt.munca
18,57
1213,00
20 - Bunuri si servicii
74,50
20.01 -bunuri si servicii
20.01.01 -fumituri de birou
8,00
3,50
2O.O1.02-materialedecuratenie
14,00
20.01.08 - cheltuieli postale
20.01.30 - alte bunuri si serv.pt.intret si fct. 27,00
5,00
20.02-reparatiicurente
20.13 -preg.profesionala
42,00
948,50
20.30 - Alte cheltuieli
20.30.30- Alte cheltuieli cu bunuri si serv. 948,50
61.02- Ordine publica si sig.nationala 57,00
10 -cheltuieli de personal
50,00
10.01 cheltuieli salariale in bani
46,33
10.01.01 salarii de baza
46,02
87.02 - Alte actiuni economice
72,00
10- cheltuieli de personal
72,00

- 14,00
- 14,00
- 9,00
- 9,00
- 5,00
- 5,00
0,00
+ 8,00
+ 1,00
+ 1,00
+ 1,00
+ 5,00
+8,00
+18,00
-34,00
-34,00
+ 4,00
+ 4,00
+ 4,00
+ 4,00
+10,00
+10,00

4221,00
686,00
589,00
589,00
22,40
13,57
1213,00
82,50
9,00
4,50
15,00
32,00
13,00
60,00
914,50
914,50
61,00
54,00
50,33
50,02
82,00
82,00

1O.O1-cheltuieli salariale in bani
1O.O1.O1-salarii de baza

65,77
65,46

+10,00
+10,00

75,77
7 5 ,46

Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului judetului
Hunedoara si poate fi atacata in conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
PRESEDINTE DE EDINTA
ţf
Jr
,,
-

-

\ ...,
Ribita,28.11.2018

\

•

CONTRAEMNEAZA SECRETAR,
Buftea Oid Diana Ioana

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot deschis astfel : un numar de
Cj voturi impotriva.

voturi pentru ,un numar de

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAI
PROIECT DE HOTARARE NR.50/26.1O.2018
Privind efectuarea unor virari de credite in cadrul bugetului
local al eomunei Ribita pentru anul 20 1 8
Consiliul local aI comunei Ribita, judetul Hunedoara,
Avand in vedere expunerea de motive a domnului viceprimar al comunei Ribita nr. 1 53/26. 1 0.20 1 8,
In temeiul art.49 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale si al art.36 alin.2
lit.b,aiin.4 lit.a si art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale 215/2001, republicata,
HOTARASTE:
Art. 1 Aproba efectuarea urmatoarelor virari de credite in cadrul bugetului local aI comunei
Ribita pentru anul 20 1 7, intre capitolul de cheltuiela 5 1 .02 -Autoritati publice si actiuni exteme si
capitolele 6 1 .02 - Ordine publica si sig.nationala si 87.02 -Alte actiuni
economice
CHELTUIELI
Buget initial Suma virata Buget rectificat
51.02 - autoritati publice si act.ext.
4235,00
- 14,00
4221,00
10 - cheltuieli de personal
700,00
- 14,00
686,00
10.01 - cheltuieli salariale in bani
598,00
- 9,00
589,00
10.01.01- salarii de baza
598,00
- 9,00
589,00
10.03 -contributii
27,40
22,40
- 5,00
10.03.07 -contributie asig.pt.munca
18,57
13,57
- 5,00
20 - bunuri si servicii
1213,00
1213,00
0,00
82,50
20.01- bunuri si servicii
74,50
+ 8,00
9,00
20.01.01 -furnituri de birou
8,00
+ 1,00
4,50
+ 1,00
20.01.02-materialedecuratenie
3,50
15,00
14,00
+ 1,00
20.01.08 - cheltuieii postale
32,00
+ 5,00
20.01.30-alte bunuri si serv.pt.intret.si fct. 27,00
13,00
5,00
+ 8,00
20.02 - reparatii curente
60,00
42,00
+ 1 8,00
20. 1 3 - preg.profesionala
914,50
- 34,00
948,50
20.30 - alte cheltuieli
914,50
- 34,00
948,50
20.30.30 - alte chelt.cu bunuri si servicii
61,00
+ 4,00
61.02 - ordine publica si sig. nationala 57,00
54,00
+
4,00
50,00
10- cheltuieli de personal
50,33
+
4,00
46,33
10.01 - cheltuieli salariale in bani
50,02
+ 4,00
46,02
10.01.01 - salarii de baza
82,00
+ 10,00
72,00
87.02- alte actiuni economice
82,00
+ 10,00
72,00
10 - cheltuieli de personal
10.01 - cheltuieli salariale in bani
10.01.01 -salariidebaza

65,77
65,46

+ 10,00
+ 10,00

75,77
75,46

Art.2 Prezenta hotarare va f comunicata Institutiei Prefectului judetului Hunedoara si poate fi atacata
in conditiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
INIŢIATOR,
AR

AVIZEA
CRETAR,
uftea Opre1iaha Ioana

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RJBITA
NR.153/26.1O.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru proiectul de hotarare privind virarile de credite
între capitole ale bugetului local al comunei Ribita pentru anul 20 1 8

Pentru echilibrarea bugetului local al comunei Ribiţa este necesară efectuarea
următoarelor operaţiuni:
CHELTUIELI
Buget initial Suma virata Buget rectificat
51.02 - autoritati publice si act.ext.
4235,00
- 14,00
4221,00
10 - cheltuieli de personal
700,00
- 14,00
686,00
10.01 -cheltuieli salariale in bani
598,00
- 9,00
589,00

10.01.01- salarii de baza
598,00
1 0.03 - contributii
27,40
1 0.03.07 - contributie asig.pt.munca
18,57
20 - bunuri si servicii
1213,00
20.01- bunuri si servicii
74,50
20.01.01 -furnituri de birou
8,00
20.0 1 .02 - materiale de curatenie
3,50
20.01 .08 - cheltuieli postale
14,00
20.01 .30 - alte bunuri si serv.pt.intret.si fct. 27,00
20.02 - reparatii curente
5 ,00
20. 1 3 - preg.profesionala
42,00
20.30 - alte cheltuieli
948,50
948,50
20.30.30 - alte chelt.cu bunuri si servicii

589,00
22,40
13,57

0,00

1213,00

82,50
9,00
4,50
15,00
32,00
13,00
60,00
9 1 4,50
9 1 4,50

72,00

+ 8,00
+ 1,00
+ 1,00
+ 1,00
+ 5,00
+ 8,00
+ 18,00
- 34,00
- 34,00
+ 4,00
+ 4,00
+ 4,00
+ 4,00
+ 10,00
+ 10,00

65,77
65,46

+ 10,00
+ 10,00

75,77
75,46

61.02 - ordine publica si sig. nationala 57,00
10- cheltuieli de personal
50,00

10.01 -cheltuieli salariale in bani
1 0.0 1 .0 1 - salarii de baza

46,33
46,02

87.02- alte actiuni economice
1 0 - cheltuieli de personal

72,00

10.01 - cheltuieli salariale in bani
10.01 .01 - salarii de baza

- 9,00
- 5,00
- 5,00

61,00
54,00

50,33
50,02
82,00

82,00

Date fiind cele de mai sus,propun aprobarea proiectului de hotărare în forma
suspusă spre aprobare prin proiectul de hotărare.

VICEPRJMAR,
JOSAN IOAN
1ţtY/

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
nr.157/20.1 1.2018
REFERAT
Privind efectuarea unor virari de credite in cadrul bugetului local al comunei Ribita
In cadrul trimestrului IV anul 20 1 8

In temeiul art.49alin.Sdin Legea nr.273/2006 privind fînantele publice locale si al
art.36 alin.2 lit.b,alin 4 lit.a si art.63 alin.1 lit.c si alin.4 lit.a,art.68 alinl din Legea
administratiei publice locale nr.2 1 5/200 1 republicata, supunem spre aprobare virarea de
credite in cadrul bugetului local al comunei Ribita ,astfel
CHELTU1ELI
Buget initial
51.02 - autoritati publice si act.ext.
4235,00
10 - cheltuieli de personal
700,00
10.01-cheltuieli salariale in bani
598,00
10.01.01- salarii de baza
598,00
10.03-contributii
27,40
1O.03.07-contributie asig.pt.munca
18,57
1213,00
20 - bunuri si servicii
20.01- bunuri si servicii
74,50
8,00
20.01.01-furnituri de birou
3,50
20.O1.02-materialedecuratenie
20.O1.08-cheltuieli postale
14,00
20.O1.30-alte bunuri si serv.pt.intret.si fct. 27,00
5,00
20.02-reparatii curente
42,00
20. 1 3-preg.profesionala
948,50
20.30-alte cheltuieli
948,50
20.30.30-alte chelt.cu bunuri si servicii
61.02 - ordine publica si sig. nationala 57,00
50,00
10- cheltuieli de personal
46,33
10.O1-cheltuieli salariale in bani
46,02
10.O1.O1-salarii de baza
72,00
87.02- alte actiuni economice
72,00
1O-cheltuieli de personal
65,77
1O.O1-cheltuieli salariale in bani
65,46
10.O1.O1-salarii de baza

Suma virata
- 14,00
- 14,00
- 9,00
- 9,00
- 5,00
- 5,00
0,00
+ 8,00
+ 1,00
+ 1,00
+ 1,00
+ 5,00
+ 8,00
+ 1 8,00
- 34,00
- 34,00
+ 4,00
+ 4,00
+ 4,00
+ 4,00
+ 10,00
+ 10,00
+ 10,00
+ 10,00

Buget rectificat
4221,00
686,00
589,00
589,00
22,40
13,57
1213,00
82,50
9,00
4,50
15,00
32,00
13,00
60,00
914,50
914,50
61,00
54,00
50,33
50,02
82,00
82,00
75,77
75,46

CONTABIL
OPREA -ILIANA EţENA

Iude

COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL
Comisi pt.prog.de (Jezvoltare,buget na
Dom.pb.si privat al comunei,agr.gospodarire cornii
Protectia rnediului,servicii si comert
NR.473/163/27.1 12018

RAPORT
Pentru proiectul de hotarare privind virarile de credite
intre capitole ale bugetului local aI comunei Ribita pentru anul 2018

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 virarile de credite între capitole ale bugetului local al comunei Ribita
pentru anul 2018, initiat de d-1 primar,constata ca proiectul de hotarare
reglementeaza,in spiritul legii, problema virarii de credite intre mai multe
capitole ale bugetului local deoarece in unele capitole fondurile exceda
necesarului iar in celelalte nu sunt suficiente.
In temeiul celor spuse mai sus, eomisia 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.
Com isia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,adrnin istarea 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 publica locala,j uridica,apararea ordinii
si linistii publice,a drepturilor cetatenilor

1 .POPOvICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILF
3.NEAGA IOAN
Comisia pentru invatarnant,sanatate,cu1ra,protectie sociala,activitati sportive si de
agrement
1 .RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIA
NA
3 .JOSAN IOAN
/

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRAREA NR. 5 /2018
Privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului urbanistic general
al comunei Ribiţajudeţul Hunedoara

Consiliul local al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara,
Examinand proiectul de hotărâre nr.47/08.1O.2018,expunerea de motive
nr.473/ 1 5 1 /26. 1 0.20 1 8 a domnului viceprimar din care rezultă necesitatea prelungirii PUG-ului
comunei Ribiţa,valabil pană în luna decembrie 20 1 8,raportul de specialitate al
compartimentului urbanism nr.473/ 1 5 5/20.1 1 .20 1 8,avizul favorabil nr.473/ 1 60/26. 1 1 .20 1 8 al
comisiilor de specialitate nr. 1 ,2,3 din cadrul Consiliului Iocal Ribiţa,
Avand în vedere Avizul nr.64 din 1 6. 1 1 .20 1 8 pentru prelungirea termenului de
valabilitate a Planului Urbanistic General şi a regulamentului local aferent Comunei
Ribiţa,judeţul Hunedoara emis de către Consiliul Judeţean Hunedoara - Direcţia Arhitect - Şef
- Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului,
In temeiul art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
modificat prin OUG nr.7/20 1 1 ,OUG nr.85/20 1 2,prin Legea nr.303/20 1 5 şi prin Legea
nr.324/2015 şi OUG nr.51/2018 ,art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.c,art.45 alin.1 şi alin.2 lit.c din
Legea administraţiei publice locale nr.215/201 1,republicată, precum şi ale Legii nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă prelungirea Planului Urbanistic General şi Regulamentului local
aferent comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara, pînă în 3 1 . 1 2 .2023.
Art.2 Prezenta va fi comunicată dlui.primar al comunei Ribiţa pentru a fi adusă la
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara şi poate fi atacată în instanţa de
contencios administrativ competentă.

*

PRESEDINTE DiINTA,

CONTASEZĂ SECRETAR,
Diana Ioana
Buftea Op
Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel:un numar de
numar de O voturi împotrivă,un numar de t3 abtineri.
Ribita,28.1 1.2018

voturi pentru,un

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
PROCES - VERBAL
Incheiat azi,08. 1 0.20 1 8

In temeiul art.6 alin.2 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica,s-a procedat azi 08.10.2018 - la afisarea proiectului de hotarare privind
prelungirea termenului de valabilitate al PUG al comunei Ribiţa, 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,pâriă în data de 1 9. 1 0.20 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 prezentul proces-verbal.

SEC
Buftea Opre

iana Ioana

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA RIBIŢA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRARE NR47 /08.10.2018
Privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului urbanistic gcneral
al comunei Ribiţajudeţul Hunedoara

Consiliul Iocal al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara,
Examinand expunerea de motive nr.473/151/26.1O.2018 a domnului viceprimar din care
rezultă necesitatea prelungirii PUG-ului comunei Ribiţa,valabil pană în luna decembrie 2023,
Avand în vedere Avizul nr.64 din 16.11.2018 pentru prelungirea termenului de
valabilitate a Planului Urbanistic General şi a regulamentului local aferent Comunei
Ribiţa,judeţul Hunedoara emis de către Consiliul Judeţean Hunedoara - Direcţia Arhitect - Şef
- Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului,
In temeiul art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
modificat prin OUG nr.7/201 1,OUG nr.85/2012,prin Legea nr.303/2015 şi prin Legea
nr.324/2015 şi OUG nr.51/2018 ,art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.c,art.45 alin.1 şi alin.2 lit.c din
Legea administraţiei publice locale nr.2 1 5/20 1 1 ,republicată, precum şi ale Legii nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă prelungirea Planului Urbanistic General şi Regulamentului local
aferent comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara, pînă în 3 1 . 12.2023.
Art.2 Prezenta va fi comunicată dlui.primar al comunei Ribiţa pentru a fi adusă la
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara şi poate fi atacată în instanţa de
contencios administrativ competentă.

NIŢIATOR,
Josan Ioan

AV I Z

Buftea O

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIB1TA
PRIMAR
NR.473/1 5 1/26. 1 0.201 8

EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru proiectul de hotărare privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului
urbanistic general
al comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara

Avand în vedere prevederile legale privind amenajarea teritoriului şi urbanismului adică
art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul modificat prin
OUG nr.7/2011,OUG nr.85/2012 şi prin Legea nr.303/2015 ,art.36 alin.2 lit.c şi alin.5
lit.c,art.45 alin.1 şi alin.2 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2011,republicată,

precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
,consider că este oportună şi legală adoptarea proiectului de hotărare în forma supusă spre
aprobare prin proiectul de hotărare prezentat,în caz contrar uat Ribiţa nu va mai putea emite
autorizaţii de construire pe teritoriul comunei Ribiţa.

VICEPRIMAR,
JOSAIOAN

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
Nr780 din 26.1 1.2018

REFERAT
A1 responsabilului cu probleme de urbanism cu privire la prelungirea termenului de
valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului local aferent
al comunei Ribita , judetul Hunedoara

Avind in vedere legislatia in vigoare, Legea nr 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismului , art.46 alin.( 1 A8) cu completarile si modiflcarile ulterioare,
fiecare unitate administrativ- teritoriala are obligatia sa intocmeasca si s- a aprobe Planului
Urbanistic General care se actualizeaza la cel mult 1 O ani.
Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general conform Hotaririi Consiliului
Local nr 53/201 5 de aprobare a prelungirii termenului de valabilitate a P.U.G. —ului expira la
datade3l.12.2018.
Conform Ordonantei de Urgenta nr 51/21.06.2018 pentru modificarea Legii nr 350/2001
potrivit ART I termenul de valabilitate a P.U.G.-ului se prelungeste pe baza de hotarire a
consiliului local ,pina la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general care a fost initiat
prin Contractul nr 477/ 27.01.2010.
Primaria comunei Ribita a incheiat contractul de servicii nr 477/27.01 .201 0 pentru
elaborarea Planului Urbanistic General si Regulamentul local de urbanism aferent cu SC
C&M GEPROTIM SRL care nu a fost finalizat si aprobat , iar Planului Urbanistic General al
comunei a fost aprobat in anul 2001.
Conform adreselor 16377 si 16615 /30.10.2018 emise de catre Consiliul Judetean Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului si a legislatiei in vigoare , emiterea
Hotaririi Consiliului Local pentru prelungirea termenului de valabilitate a P.U.G. si R.L.U.
aferent se face cu solicitarea avizul Arhitectului Sef al Judetului Hunedoara.
In consecinta conform legislatiei in vigoare pentru a asigura realizarea investitiilor in
constructii , lucrari tehnico-edilitare, pina la data de 3 1 . 1 2.20 1 8 se va proceda la emiterea
Hotaririi Consiliului Local pentru prelungirea termenului de valabilitate al P.U.G. si R.L.U.
aferent pina la data de 3 1 . 1 2.2023.
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ROMANIA
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COMUNA RIBITA
CONS1LIUL LOCAL
Comisia pentru administratie publica locala,
juridica,apararea ordinii si linistii publice,
a drepturilor cetatenilor
NR.473/160/26. 1 1 .20 1 8

RAPORT
Pentru proiectul de hotărare privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului
urbanistic general
al comunei Ribiţa,judeţul I-Iunedoara

Comisia pentru administratie publica localajuridica,apararea ordinii si linistii publice,a
drepturilor cetatenilor,luand in discutie proiectul de hotarare privind prelungirea termenului de
valabilitate al Planului urbanistic general al comunei Ribiţajudeţul Hunedoara,constată că
proiectul de hotărare este legal şi oportun deoarece rezolvă problema prelungirii Planului
Urbanistic General şi Regulamentului local aferent comunei Ribiţa,judeţul Hunedoara, pînă în
30.12.2023,asigurand astfel cadrul legal necesar eliberării documentelor de urbanism pană la
aprobarea unui nou Plan Urbanistic General al comunei Ribiţa.
Avand in vedere cele mai sus mentionate, comisia considera ca proiectul de hotarare
supus dezbaterii este legal si oportun. Proiectul poate fi adoptat in forma prezentata de catre
initiatorul sau, domnul primar, avizandu-1 favorabil.
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 publica locala,juridica,apararea ordinii si
linistii publice,a drepturilor cetatenilor
1 .POPOVICI CONSTANTIN
2.MAGDALINA VASILE
3.NEAGA IOAN
Comisia pentru invatamant,sanatate,culţura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement
7
1 .RUSU HORIA
2.GOLDA ADRIANĂ IOANA
3.JOSANIOAN

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 5$/2018
Privind privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia manifestărilor ce se vor organiza
cu ocazia sărbătorilor de iamă 20 1 8-20 1 9

Consiliul local al comunei Ribita,judetul Hunedoara,
Analizand proiectul de hotărâre nr.51/26.10.2018, expunerea de motive nr. 154/26.10.2018 a
domnului viceprimar prin care propune cheltuirea sumei de 25.000 lei din bugetul local,referatul
nr. 1 5 8/20. 1 1 .20 1 8 al compartimentului contabilitate,buget si resurse umane precum si avizul
nr.164/27.11.2018 ,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 locale
nr.2 1 5/200 1 ,republicata;
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba cheltuirea sumei de 25.000 lei din bugetul local al comunei Ribita pentru
anul 2018 de la capitolul 67.02 - Cultură,recreere şi religie cu ocazia manifestărilor ce se vor
organiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă 20 1 8-20 1 9
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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
--f6OL.

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
Buftea Opre Diana Ioana

Prezenta hotarare a fost adoptata ,prin vot deschis astfel:un numar de
numar de O voturiimpotriva,un numar de __abtineri.
Ribita,28.1 1.2018

voturi pentru,un

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR.51/26.1O.2018
Privind privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia manifestărilor ce se vor organiza
cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2018-2019

Consiliul local aI comunei Ribita,judetul Hunedoara,
Analizand expunerea de motive nr. 1 54/26.1 0.20 1 8 a domnului viceprimar prin care propune
cheltuirea sumei de 25.000 lei din bugetul local,
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 25.000 lei din bugetul local al comunei Ribita pentru
anul 2018 de la capitolul 67.02 - Cultură,recreere şi religie cu ocazia manifestărilor ce se vor
organiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2018-2019
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,
VICEPRIMAR
JOSAN IOAN
t

AVIZE
SECRETAR,
Buftea Ope. •iana Ioana

ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA RIBITA
NR.154/26.1O.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia manifestărilor
ce se vor organiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă 20 1 8-20 1 9

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă se va organiza împreună cu Şcoala Ribiţa şi cu Asociaţia
Gheorghe Crişan ,festivalul de colinzi Praznic luminos.Deasemenea,se vor da cadouri elevilor şi
se va organiza un bal în satul 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 25.000 lei pentru finantarea activitatilor
enumerate mai sus.
Pentru motivele de mai sus supun aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare propus
dezbaterii.

VICEPRIMAR,
JOSAN 9AN /2\
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI RJBITA
NR.158/20.1 1.2018

REFERAT
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia manifestărilor
ce se vor organiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă 20 1 8-20 1 9

Avand in vedere cheltuielile ocazionate de evenimentele artistice ce se organizeaza odată cu
sărbătorile de iarnă,precum şi existenţa sumei propuse în proiectul de hotărare în 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 25.000 lei propusă de
dl.viceprimar Josan Ioan prin proiectul de hotărare suspus dezbaterii.

INSPECTOR,
OD;ea Liliana Elena

,

Ţ PRIM\
COMUNEI l ,)
RJB1ŢA,

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

NR.473/l 64/27. 1 1 .20 1 8

RAPORT
Pentru avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea cheltuirii unor sume de bani cu ocazia
manifestărilor ce se vor organiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă 20 1 8-20 1 9

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala buget,finante,admini strarea
domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii
si cornert luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea cheltuirii unei sume (25 .000 lei)
din bugetul local cu ocazia manifestărilor ce se vor organiza cu ocazia sărbătorilor de iarnă 20 1 820 1 9,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.38 alin.2 lit.b ,alin.4
lit.a, art.45 alin.1 din Legea adrninistratiei publice locale nr.215/2001,republicata;
In aceste conditii propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma supusa dezbaterii de
catre initiatorul sau - dl.primar.
Cornisia pt.prog.de dezvoltare,buget finante,administarea dom.pb.si privat al
comunei,agr. gospodarire cornunala protectia mediului,servicii si comert
1 .IEZAN LUCIA
2.TULEA SORIN
3.ONEA IOAN
Comisia de specialitate pentru 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.ultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement
1.RUSUHORIA
2.GOLDA ADRIAA IOANA
J.
3.JOSANIOAN
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