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               R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

            COMUNA LEȘU 

         CONSILIUL LOCAL 

 

Nr. 3339 din 19 septembrie 2022. 

 

 

PROCES - VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 19 septembrie 2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al comunei Leșu. Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 

144/12.09.2022 şi prin Convocatorul de şedinţǎ nr.  3.257/12.09.2022.  

Şedinţa se desfăşoară în Sala de şedinţe a Primăriei comunei Leșu. 

D-nul secretar general Persecă Ionuț face cunoscută prezenţa: la şedinţă 

participă 9 consilieri din 10 consilieri locali în funcţie. Lipsește nemotivat dl. 

consilier Pop Ioan. Se constată că şedinţa este statutară. 

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

Folfa Daniel. 

La şedinţă participă d-nul secretar general al comunei Persecă Ionuț. 

Este prezentă la ședință și doamna Pop Maria Ana care urmează să depună 

jurământul. 

Dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin prezintă proiectul ordinii de zi 

propus de executiv, care a fost transmis consilierilor prin aplicaţia whatsapp în timp 

util, fiind următorul : 

1. Depunere Jurământ consilier local supleant Pop Maria Ana 

2. Prezentare a raportului si a deciziei nr.15/2022 al Curții de Conturi Bistrița 

Năsăud. 

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 22 iulie 2022; 

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

2022; 

5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 17 august 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind apobarea idicatorilor tehnico-economici pentru 

lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de investiții „Modernizarea străzi rurale în 

comuna Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud” 

- iniţiator : Primarul comunei Leșu; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 64 din 17 august 2022 privind 

aprobarea valorificării de materiale lemnoase prin vânzare direct către populație din 

fondul forestier al Comunei Leșu  din partizile: 1405 Ierboșaua, 1408 Arsu, 1399 Vl. 

Largă, 

- iniţiator : Primarul comunei Leșu; 

8. Proiect de hotărâre privind a patra rectificare a bugetului de venituri 

șicheltuieli al Comunei Leșu pe anul 2022, 

- iniţiator : Primarul comunei Leșu; 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisilor de 

specialiate a Consiliului local al comunei Leșu, 
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 - iniţiator : Primarul comunei Leșu; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitații/negocieri 

pentru vânzarea de masa lemnoasă din fondul forestier al Comunei Leșu, pentru 

partizile 1410 Vl. Măgurii, 1415 Caladaua, 1417 Lescior, 1400 Lala, 1402 Lala, 1416 

Lala, 1418 Lala, 1419 Lala, 1420 Pr. Alb și 1421 Pr. Alb, 

- iniţiator : Primarul comunei Leșu; 

11. Diverse. 

 

Dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin supune la vot proiectul ordinii de 

zi. Nu sunt alte propuneri modificat - se votează cu 9 voturi “pentru (9 voturi din 

totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă, doamna Pop Maria Ana nu a depus încă 

jurământul) 

 

Se trece la  pct. 1 al ordinii de zi : Depunere Jurământ consilier local supleant 

Pop Maria Ana.  

Domnul secretar dă citire Încheierii Civile a Judecătoriei Năsăud nr. 387/2022 

privind validarea mandatului de  consilier local a doamnei Pop Maria Ana. 

Potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

doamna Pop Maria Ana depune următorul jurământ în limba română: Jur să respect 

Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Leșu. Aşa să îmi ajute 

Dumnezeu! Jurământul se imprimă pe un formular special şi se semnează, în două 

exemplare, de doamna consilier. 

 

Se trece la  pct. 2 al ordinii de zi: Prezentare a raportului si a deciziei 

nr.15/2022 al Curții de Conturi Bistrița Năsăud. 

Domnul primar Avram Sorin prezintă Consiliului Local masurile pe care 

Curtea de conturi le-a impus Primăriei comunei Leșu, mai exact expune problema 

sumelor alocate pe nedrept asistenților personali și problemele legate de stocuri. 

Nu sunt discuții sau observații; 

 

Se trece la  pct. 3 al ordinii de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 22 iulie 2022;  

Dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin întreabă dacă mai sunt propuneri 

de modificare şi solicită votul pentru procesul-verbal din 22.07.2022. Nu sunt alte 

propuneri modificat - se votează cu 10 voturi “pentru” (10 voturi din totalul de 10 

consilieri prezenţi la şedinţă). 

 

Se trece la  pct. 4 al ordinii de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 1 august 2022; 

Dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin întreabă dacă mai sunt propuneri 

de modificare şi solicită votul pentru procesul-verbal din 01.08.2022. Nu sunt alte 

propuneri modificat - se votează cu 10 voturi “pentru” (10 voturi din totalul de 10 

consilieri prezenţi la şedinţă). 
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Se trece la  pct. 5 al ordinii de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 17 august 2022; 

Dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin întreabă dacă mai sunt propuneri 

de modificare şi solicită votul pentru procesul-verbal din 17.08.2022. Nu sunt alte 

propuneri modificat - se votează cu 10 voturi “pentru” (10 voturi din totalul de 10 

consilieri prezenţi la şedinţă). 

 

Se trece la pct. 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind apobarea 

idicatorilor tehnico-economici pentru lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de 

investiții „Modernizarea străzi rurale în comuna Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud” 

Domnul primar Avram Sorin prezintă Consiliului Local lucrările suplimentare 

în cadrul obiectivului de investiții „Modernizarea străzi rurale în comuna Leșu, 

judeţul Bistriţa-Năsăud” cu mențiunea că suntem în faza de scoatere la licitație. 

Dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin întreabă dacă mai sunt discuţii 

legate de proiect sau alte propuneri şi solicită votul. Nu sunt alte propuneri. Se 

votează cu 10 voturi “pentru” (10 voturi din totalul de 10 consilieri prezenţi la 

şedinţă). Se adoptǎ Hotărârea nr. 67 din 19 septembrie privind apobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări suplimentare în cadrul obiectivului 

de investiții „Modernizarea străzi rurale în comuna Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud” 

 

Se trece la pct. 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 

64 din 17 august 2022 privind aprobarea valorificării de materiale lemnoase prin 

vânzare direct către populație din fondul forestier al Comunei Leșu din partizile: 

1405 Ierboșaua, 1408 Arsu, 1399 Vl. Largă. 

Dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin întreabă dacă mai sunt discuţii 

legate de proiect sau alte propuneri şi solicită votul. Nu sunt alte propuneri. Se 

votează cu 8 voturi “pentru” și două voturi ,,abținere”, se abține domnul Suciu Ioan și 

domnul Todica Radu. Domnul Todica Radu motivează abțienerea, menționând fatul 

că este de acord cu vânzarea către populație, dar are suspiciuni cu privire la situația 

partizii Vl. Largă (8 voturi din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă). Se adoptǎ 

Hotărârea nr. 68  din 19 septembrie privind modificarea HCL 64 din 17 august 

2022 privind aprobarea valorificării de materiale lemnoase prin vânzare direct 

către populație din fondul forestier al Comunei Leșu din partizile: 1405 Ierboșaua, 

1408 Arsu, 1399 Vl. Largă. 

 

Se trece la pct. 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind a patra 

rectificare a bugetului de venituri șicheltuieli al Comunei Leșu pe anul 2022. 

Domnul primar Avram Sorin prezintă Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-

Năsăud 128/31.08.2022, prin care se aloca suma de 18 mii lei pentru finanţarea 

"Programul pentru şcoli a României septembrie - decembrie a anului scolar 2022-

2023 și Decizia ANAF nr.6/25.08.2022, privind repartizarea pe unităţi administrativ 

teritoriale a sumelor defalcate din TVA, aprobate prin HG 19/2022 prin care se retrag 

3 mii lei pentru drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământ în masă şi se alocă 250 mii lei pentru burse scolare. 

Dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin întreabă dacă mai sunt discuţii 

legate de proiect sau alte propuneri şi solicită votul. Nu sunt alte propuneri. Se 
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votează cu 10 voturi “pentru” (10 voturi din totalul de 10 consilieri prezenţi la 

şedinţă).  Se adoptǎ Hotărârea nr. 69  din 19 septembrie privind a patra rectificare 

a bugetului de venituri șicheltuieli al Comunei Leșu pe anul 2022. 

 

Se trece la pct. 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea 

componenței Comisilor de specialiate a Consiliului local al comunei Leșu. 

În urma demisiei domnului Solcan Titu Teodor, care a fost președintele 

Comisiei de specialitate pentru urbanism și amenajarea teritoriului, agricultură, 

protectia mediului și turism, este necesară actualizarea componenței acestei comisii. 

În locul domnului Solcan Titu Teodor, președintele Comisiei de specialitate pentru 

urbanism și amenajarea teritoriului, agricultură, protectia mediului și turism va fi 

doamna Pop Maria Ana. 

Dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin întreabă dacă mai sunt discuţii 

legate de proiect sau alte propuneri şi solicită votul. Nu sunt alte propuneri. Se 

votează cu 10 voturi “pentru” (10 voturi din totalul de 10 consilieri prezenţi la 

şedinţă). Se adoptǎ Hotărârea nr. 70 din 19 septembrie privind actualizarea 

componenței Comisilor de specialiate a Consiliului local al comunei Leșu. 

 

Se trece la pct. 10 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organizării unei licitații/negocieri pentru vânzarea de masa lemnoasă din fondul 

forestier al Comunei Leșu, pentru partizile 1410 Vl. Măgurii, 1415 Caladaua, 1417 

Lescior, 1400 Lala, 1402 Lala, 1416 Lala, 1418 Lala, 1419 Lala, 1420 Pr. Alb și 

1421 Pr. Alb.  

Domnul primar Avram Sorin și domnul viceprimar Folfa Daniel pun problema 

expoatării de masă lemnoasă. 

Dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin întreabă dacă mai sunt discuţii 

legate de proiect sau alte propuneri şi solicită votul. Nu sunt alte propuneri. Se 

votează cu 8 voturi “pentru” și 1 voturi ,,abținere”, se abține domnul Suciu Ioan (9 

voturi din totalul de 10 consilieri prezenţi la şedinţă). Se adoptǎ Hotărârea nr. 70 din 

19 septembrie privind aprobarea organizării unei licitații/negocieri pentru 

vânzarea de masa lemnoasă din fondul forestier al Comunei Leșu, pentru partizile 

1410 Vl. Măgurii, 1415 Caladaua, 1417 Lescior, 1400 Lala, 1402 Lala, 1416 Lala, 

1418 Lala, 1419 Lala, 1420 Pr. Alb și 1421 Pr. Alb.  

 

Se trece la pct. 11 al ordinii de zi : Diverse..  

- Sunt prezentate Consiliului Local cererile doamnelor Folfa Maria, Borgovan 

Iftinia și Silaghi Emilia prin care solicită Primăriei comunei Leșu și Cosiliului Local 

retrocedare unor terenuri. 

- Consilieri locali răspund prin faptul că nu este de competența lor să 

retrcedeze terenuri și ca ar terbui să se adreseze Comisiei locale pentru satbilirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor. 

- Doamna Bora Antonia Iulia solicită masuri în legatură cu lemnul de foc de la 

școală care datorită precipitațiilor din ultima perioadă necesită să fie acoperit. 
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- Domnul primar Avram Sorin spune ca deja a vorbit cu directorul școlii care a 

achiziționat o prelată pentru acoperirea lemnului 

- Doamna Dragotă Ana și doamna Bora Antonia Iulia pun problema amplasării 

unui bancomat în comuna noastră, domnul Bîgiu Cornel Sabin adăugâd faptul că cel 

mai potrivit ar fi un bancomat pentru Banca Transilvania. 

- Domnul primar Avram Sorin a raspuns ca va face o solicitare băncilor înacest 

sens. 

Nemaifiind probleme de discutat, dl. preşedinte de şedinţă Bîgiu Cornel Sabin 

declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Leșu din data de 19 

septembrie 2022 la orele 1645. 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 

           BÎGIU CORNEL SABIN                               PERSECĂ IONUȚ 

 

 

 

 

 

 

 
PI/3ex. 
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