ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA BOBOTA
CONSILruL LOCAL

HoTARAREA NR.56
DIN 30 SEPTEMBRIE 2016
privind conferirea titlului de ,, Cettrfean de onoare', aI comunei Bobota
domnului BOLOGA FLORIN- ALEXANDRU
Consiliul local al comunei Bobota, judetul S6laj, intrunit in sedinta ordinar6
din data de
30 septembie2016.
Avdnd in vedere :
proiectul de hotarare initiat de catre d-nul Bologa Dorel- Viorel, in
calitate de consilier
local, inregistrat sub nr. 5999 din22.09.2016;
- expunerea de motive a initiatorului de proiect inregistratii sub nr.
5998 din 22.09.2016;
de proiect,
-Hottrrdrea Consiliului Local nr. 37 din 27 august ZOO1 privind
aprobarea
Regulamentului pentru acordarea Titlului de " Cet6[ean de onoare" al comunei
Bobota;
- Avizul comisiilor de specialitate al consiliului local Bobota;
In temeiul y.36, alin. 8) si art. 45 (1) din Legea nr.2l5l200l, privind administratia
''
publica local6, republicati cu modificirile gi completirilJulterioare

,

HorARAgrE:

1. Se acorda titlul de ,, CETATEAN DE
domnului BOLOGA FLORIN- ALEXANDRU.
ART.

ART. 2. Cu ducere la indeplinirea prezentei

se

oNoARE,, al

comunei Bobota,

incredin[eazdprimarul comunei Bobota.

ART. 3. Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunicA potrivit prevederilor art.
4g,
alin' (2), art.49, alin. (l) si ale art. llT,lit.le) din Legea nr.ztsizool privind
administratia
publica local6, republicatI cu modificfuile gi completIrili ulterioare,
la:

-

-

Institutia Prefectului Judefului S6laj;
Primarul comunei Bobota;
Domnului Bologa Florin- Alexandru;
Dosar qedinfi;
Dosar hottrrdri.
Cetatenii comunei prin afisare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GurzIu George
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Roqaryftariana
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ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMI.'NA BOBOTA
Nr. 5*36 DIN o6.oe.2ot6

cAtRn,
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI sAl^q*1
SERVICruL JURIDIC
conformitate cu prevederile Legii 2l5l2ool, vE inaintdm pentru exercitarea
controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, hotdr6rile consiliului local
Bobota adoptate in Eedinfa ordinarl a consiliului local din data de 3l AUGUST 2016.
Precizlm cE qedinfa ordinarl a consiliului local Bobota a fost convocatS prin
convocatorul inregistrat sub nr. 5582 din 25.08.2016 qi dispozifia primarului cu nr. 445
din 25 AUGUST 2016.
Au fost prezenfi un numir de 12 consilieri din numlrul total de 13 in functie.
Au fost adoptate urm6toarele hotirdri:
- Hottrrirea nr. 37 privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al
Consiliului Local Bobota, se adoptd cu unanimitate de voturi , 12 voturi pentru.
- Hotiirfirea nr. 38 privind aprobarea Statutului comunei Bobota, judeful S61aj, , se
adoptd cu unanimitate de voturi , 12 voturi pentru.
- Ho6rArea nr. 39 privind constituirea Comitetului Local pentru Situalii de Urgenfl qi
incadrarea personalului in Serviciul Voluntar pentru Situafii de Urgenf6, adoptd cu
unanimitate de voturi , 12 voturi pentru.
- Hotlrirea nr. 40 privind desemnarea unor reprezentanfi ai Consiliului local Bobota in
Consiliul de Administrafie a gcolii Gimnaziale Gheoghe $incai Bobota, judeful Sdlaj,
pentru anul qcolar 2016-2017, se adopta cu 10 voturi pentru si 2 abtineri- d-l Pop Nicolae
si d-l Vass Gheza.
- Hot5rf,rea nr. 41 privind constituirea comisiei de analizd, a solicitlrilor privind ordinea
priorit6lilor in solulionarea cererilor de locuinfe qi in repartizarea locuinfelor pentru tineri
ii locuinlelor sociaie destinate inchirierii, in comuna Bobota, se adopta cu unanimitate de
voturi - 12 voturi Pentru.
- Hotiirflrea nr. 42 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici qi devizul general
pentru obiectivul de investiliJ " Modernizarea a 3 km de strlzi in localitatea Bobota", se
aaopta cu 10 voturi pentru, i abtinere Iancau Vasile si un vot impotriva dl Vascan Vasile.
- Hotararea nr. 43 privind alocarea sumei de 1.747.000 lei pentru realizareaobiectiwlui
de investifie: "Modernizareaa 3 km de strizi in comuna Bobota, localitatea Bobota", ",
se adopta cu l0 voturi pentru, 1 abtinere Iancau Vasile si un vot impotriva dl Vascan

in

Vasile.

de tdblife cu numere administrative aferente
imobilelor din comuna Bobota, satele Bobota, Derqida qi Zalnoc., se adopta cu l1 voturi
pentru si I abtinere d-nul Iancau Vasile.
- Hotararea cu nr. 45 privind conferirea titlului de ,,Cet6tean de onoare" al comunei
Bobota doamnei Coposu Rodica, se adopta cu 11 voturi pentru si 1 abtinere d-nul Iancau

- Hotararea cu nr. 44 privind achizilia

Vasile.

- Hotararea cu nr. 46 privind

conferirea titlului de "Cet6fean de onoare "al comunei
Bobota doamnei Coposu(Balescu) Flavia, se adopta cu l l voturi pentru si 1 abtinere dnul Iancau Vasile.
- Hotararea cu nr. 47 privind alegerea pregedintelui de qedin!6 ce va conduce gedinJa
Consiliului Local Bobota in perioada septembrie- noiembie 2016, se adopta cu
unanimitate de voturi pentru.

supuse dezbaterii consiliului local au awt la baz[ raportul
compartimentului de resort si avizul de legalitate al secretarului unitatii administrativ teritoriale.

Hotlr6rile
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ROMANIA
JUDETUL sAr-n:
COMUNA BOBOTA
Nr 7503 DIN 02 11 2016

CATRE,
INSTITTTTTA PREFECTULUI JUDETULUT SAlA.r

SERVICruL JURID.TC
ln conformitate cu prevederile Legii 2l5l2ool, v[ inaint[m pentru exercitarea
controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, hotlr0rile consiliului local
Bobota adoptate in gedinla ordinarl a consiliului local din data de 3l octombrie 2016.
Precizdm c[ gedinla ordinari a consiliului local Bobota a fost convocatl prin
convocatorul inregistrat sub nr,7243 din 25.10.2016 qi dispozilia primarului cu nr. 538
din 25 10.2016.
Au fost prezenli un numdr de l3 consilieri din numdrul total de 13 in functie.
Au fost adoptate urmdtoarele hot5r0ri:
- tlotlrflrea nr. 57 privind rectificarea bugetului local pe trim IV, anul 2016, se adoptl
cu unanimitate de voturi -13 voturi pentru.
- Hotirflrea nr.58 privind punerea la dispozilia Proiectuhti regional de dezvoltare a
infrastructurii de apd;i apd uzatd din judegele ChU Si Sdlaj, in perioada 2011-2020 a
terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia, se
adoptd cu unanimitate de voturi -13 voturi pentru.
- Hotlrirea nr. 59 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru
M6nlstirea Naqterea Sffintului Ioan Botez6torul, din localitatea Bobota, se adopti cu
unanimitate de voturi -13 voturi pentru.
- HotIrflrea nr. 60 privind premierea sportivului Bologa Florin - Alexandru, medaliat cu
bronz la Jocurile paralimpice de la Rio de Janeiro- edilia 2016, se adopti cu unanimitate
de voturi * 13 voturi pentru.
Hotdririle supuse dezbaterii consiliului local au avut la bazd raportul
compartimentului de resort si avizul de legalitate al secretarului unitatii administrativ
-teritoriale.
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