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              R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

           COMUNA LEȘU 

       CONSILIUL LOCAL  

 

Nr. 3825 din 25 octombrie 2022. 

 

M I N U T A 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI LEȘU DIN 

DATA DE 25 OCTOMBRIE 2022 

 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 156/18.10.2022 şi prin 

Convocatorul de şedinţǎ nr.  3.728/18.10.2022.  

 Şedinţa începe la ora 1500 şi se încheie la ora 1530. 

Preşedinte de şedinţă : d-nul consilier Bîgiu Cornel Sabin. 

Prezenţa : 11 consilieri prezenţi din 11 consilieri locali în funcţie. Se constată 

că şedinţa este statutară. 

Din partea executivului participă dl. primar Avram Sorin și dl. viceprimar 

Folfa Daniel. 

La şedinţă participă dl. secretar general al comunei Persecă Ionuț. 

La ședință participă dl. Borgovan Grigore, d-na Borgovan Mihaela, dl. Căilean 

Ionel-Leon, d-na Căilean Veronica, d-na Mălai Nastasia, d-na Lazar Ioana, dl. Solcan 

Titu Teodor și dl. Todica Macedon. 

 

Ordinea de zi propusă de executiv : 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 30 

septembrie 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase 

pe picior în anul de producţie 2023 pentru masa lemnoasă provenită din fondul 

forestier şi din afara fondului forestier aparţinând Comunei Leșu 

- iniţiator: Primarul comunei Leșu; 

3. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 57 din 29 iunie 2022 

privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Leșu, 

aprobat prin Hotarirea Consiliului Local al comunei Leșu nr.17/1999 

- iniţiator : Primarul comunei Leșu; 

4. Diverse. 

Modificarea ordinii de zi : 

În calitate de iniţiator, dl. primar Avram Sorin propune suplimentarea ordinii 

de zi cu încă două proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării stațiilor de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în cadrul proiectului “Modernizare și reabilitare termică sediu 

primărie, comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud” a cheltuielilor aferente acestuia, 

precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 

în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local. 

- iniţiator : Primarul comunei Leșu; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile terenuri 
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proprietate publică a Comunei Leșu, situate în comuna Leșu, sat Lunca Leșului, 

înscrise în Cartea Funciară nr. 25832 şi nr. 25833  Leșu. 

- iniţiator: Primarul comunei Leșu; 

 

Modificarea ordinii de zi a fost aprobată cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri 

locali prezenţi la şedinţă. 

 

Ordinea de zi aprobată de consiliul local : 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 30 

septembrie 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase 

pe picior în anul de producţie 2023 pentru masa lemnoasă provenită din fondul 

forestier şi din afara fondului forestier aparţinând Comunei Leșu 

- iniţiator: Primarul comunei Leșu; 

3. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 57 din 29 iunie 2022 

privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Leșu, 

aprobat prin Hotarirea Consiliului Local al comunei Leșu nr.17/1999 

- iniţiator: Primarul comunei Leșu; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării stațiilor de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în cadrul proiectului “Modernizare și reabilitare termică sediu 

primărie, comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud” a cheltuielilor aferente acestuia, 

precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 

în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local. 

- iniţiator: Primarul comunei Leșu; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile terenuri 

proprietate publică a Comunei Leșu, situate în comuna Leșu, sat Lunca Leșului, 

înscrise în Cartea Funciară nr. 25832 şi nr. 25833  Leșu 

- iniţiator: Primarul comunei Leșu; 

6. Diverse. 

Ordinea de zi modificată a fost aprobată cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri 

locali prezenţi la şedinţă. 

 

1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 30 

septembrie 2022. 

Nu au fost observaţii sau propuneri de modificare. 

 - Se votează cu 11 voturi „pentru” şi se aprobă procesul-verbal din data de 30 

septembrie 2022 în forma întocmită de secretarul general al comunei; 

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de referinţă al masei 

lemnoase pe picior în anul de producţie 2023 pentru masa lemnoasă provenită 

din fondul forestier şi din afara fondului forestier aparţinând Comunei Leșu 

- iniţiator: Primarul comunei Leșu; 

Prin proiectul de hotărâre, s-a solicitat aprobarea preţurilor de referinţă ale 

masei lemnoase pe picior pentru  anul de producţie 2023 la masa lemnoasă care se va 

recolta din fondul forestier şi din afara fondului forestier aparţinând Comunei Leșu, 

în vederea vânzării prin licitaţie publică/negociere către operatori economici. 
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În Anexele nr. 1-3 este prezentată metodologia de calcul și de referinţă ale 

masei lemnoase pe picior pentru  anul de producţie 2023. 

Se votează şi se adoptă Hotărârea nr.76/25.10.2022 cu 10 voturi „pentru” si 1 

voturi ,,abținere”  în forma prezentată de iniţiator, se abține domnul Suciu Ioan. 

 

3. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 57 din 29 iunie 2022 

privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei 

Leșu, aprobat prin Hotarirea Consiliului Local al comunei Leșu nr.17/1999 

- iniţiator: Primarul comunei Leșu; 

Prin proiectul de hotărâre, s-a solicitat abrogarea Hotărârii nr. 57 din 29 iunie 

2022 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei 

Leșu, aprobat prin Hotarirea Consiliului Local al comunei Leșu nr.17/1999 deoarece 

au fost reglementate o serie de reguli specifice aplicabile proprietăţii publice şi 

private a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi există o procedură 

specifică atestării bunurilor din domeniul public care nu s-au respecat la momentul 

adoptării. 

Se votează şi se adoptă Hotărârea nr. 77/25.10.2022 cu 11 voturi „pentru”, si în 

forma prezentată de iniţiator. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării stațiilor de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în cadrul proiectului “Modernizare și reabilitare 

termică sediu primărie, comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud” a cheltuielilor 

aferente acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta 10 – Fondul local. 

- iniţiator : Primarul comunei Leșu; 

Prin proiectul de hotărâre, s-a solicitat aprobarea instalării a două stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în cadrul proiectului “Modernizare și reabilitare 

termică sediu primărie, comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud” a cheltuielilor aferente 

acestuia, precum și implementarea proiectului prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – 

Fondul local, proiect în cadrul căruia comuna Leșu este potential beneficiar eligibil. 

Se votează şi se adoptă Hotărârea nr. 78/25.10.2022 cu 11 voturi „pentru”, în 

forma prezentată de iniţiator. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile terenuri 

proprietate publică a Comunei Leșu, situate în comuna Leșu, sat Lunca 

Leșului, înscrise în Cartea Funciară nr. 25832 şi nr. 25833  Leșu. 

- iniţiator: Primarul comunei Leșu; 

Prin proiectul de hotărâre, s-a solicitat alipirea celor două imobile pentru 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Constrsuire școală 

clasele I-VIII, sat Lunca Leșului, com. Leșu, jud Bistrița Năsăud.” și pentru a putea fi predat 

amplasamentul către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. în cel mai scurt timp. 
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6. Diverse 

- Dl. Borgovan Grigore își expune în fața consiliului local petiția înregistrată la 

Primăria comunei Leșu la  nr. 3817 din 24.10.2022 prin care solicită prelungirea 

contractului de pădurar care expiră la data de 31.10.2022. 

- D-na Mălai Nastasia își exprimă nemulțumirea legată de livrarea lemnului 

pentru foc solicitat. 

- Dl. Todica Macedon solicită constituirea adunărilor populare prin care șă se 

rezolve la comun probelemele cetățenilor. 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

PERSECĂ IONUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI/3ex. 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, minuta se va afişa la sediul primăriei comunei şi pe site-ul 

primăriei primarialesu.ro, la secţiunea Consiliul Local. 

 

http://www.ilvamica.ro/
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