
 

1 
 

 

 

               R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

            COMUNA LEȘU 

         CONSILIUL LOCAL 

 

Nr. 3478 din 30 septembrie 2022. 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 30 septembrie 2022, cu ocazia şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al comunei Leșu. Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia 

primarului nr. 147/26.09.2022 şi prin Convocatorul de şedinţǎ nr.  3.421/26.09.2022.  

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 11 consilieri locali în funcţie. Lipsesc nemotivat dl. consilier 

Todica Radu și dna. consilier Dragotă Ana. Se constată că şedinţa este statutară. 

Din partea executivului participă dl. viceprimar Folfa Daniel. 

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

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. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 19 septembrie 

2022. 

2. Proiect de hotărâre privind apobarea indicatorilor tehnico-economici și 

asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează prin fonduri europene prin PNDR pentru obiectivul de investiții 

,,Construire capela mortuară, comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud” 

- iniţiator: Primarul comunei Leșu; 

    - Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local 

3. Proiect de hotărâre privind actulizarea Programului anual al achizițiilor 

publice pentru anul 2022 

- iniţiator : Primarul comunei Leșu; 

    - Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local 

4. Proiect de hotărâre privind a cincea rectificare a bugetului de venituri și 

cheltuieli al Comunei Leșu pe anul 2022 

- iniţiator : Primarul comunei Leșu; 

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat 

preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Leșu, atât pentru nivelul primar cât și 

pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport 

alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar 

de stat 
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- iniţiator :Primarul comunei Leșu; 

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local  

6. 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 9 consilieri prezenţi la şedinţă) 

 

Se trece la  pct. 1 al ordinii de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare din data de 19 septembrie 2022; 

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

de modificare şi solicită votul pentru procesul-verbal din 19.09.2022. Nu sunt alte 

propuneri modificat - se votează cu 9 voturi “pentru” (9 voturi din totalul de 9 

consilieri prezenţi la şedinţă). 

 

Se trece la pct. 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind apobarea 

indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin fonduri europene prin PNDR 

pentru obiectivul de investiții ,,Construire capela mortuară, comuna Leșu, județul 

Bistrița Năsăud” 

Domnul viceprimar Folfa Daniel prezintă Consiliului Local notificarea  de 

acceptare  a modificărilor prin act adițional nr. 662 din data de 22.09.2022 a actului 

adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. C1920074X200860607288/12.03.2020 

pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului 

Național de Dezvoltare Rurală, pentru care este necesară aprobarea indicatorii 

tehnico-economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli, care nu se finanțează prin fonduri europene prin PNDR pentru obiectivul 

de investiții ,,Construire capela mortuară comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud” 

conform Anexei III la actul adițional. 

Domnul consilier Dragotă Anton pune problema repartizării sumelor de catre 

GAL. 

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 6 voturi “pentru” și 3 voturi ,,abținere, se abține domnul Suciu Ioan, 

domnul Pop Ioan și doamna Bora Antonia Iulia. Domnul consilier Pop Ioan 

motivează abțienerea, menționând fatul că este pentru construirea capelei, dar are 

suspiciuni cu privire la situația acesteia (6 voturi din totalul de 9 consilieri prezenţi la 

şedinţă). Se adoptǎ Hotărârea nr. 72 din 30 septembrie privind apobarea 

indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin fonduri europene prin PNDR 

pentru obiectivul de investiții ,,Construire capela mortuară, comuna Leșu, județul 

Bistrița Năsăud” 

 

Se trece la pct. 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind actulizarea 

Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022. 
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Domnul viceprimar Folfa Daniel explica necesitatea actualizării   Programului 

anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, ca urmare a actualizării indicatorilor 

tehnico-economici ai unor obiective de investiții. 

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 9 voturi “pentru” (9 voturi din totalul de 9 consilieri prezenţi la şedinţă). 

Se adoptǎ Hotărârea nr. 73 din 30 septembrie privind actulizarea Programului 

anual al achizițiilor publice pentru anul 2022. 

 

Se trece la pct. 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind a cincea 

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

         Domnul viceprimar Folfa Daniel prezintă Consiliului Local adresa nr. 

BNG_STZ-3966 din 26.09.2022 a Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice 

Bistriţa-Năsăud, înregistrată sub nr. 3396/26.09.2022, prin care se comunică 

repartizarea pe unități/subunități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa 

pe  valoarea adaugată pentru bugetele locale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1156/2022. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Leșu pe anul 2022, rectificat, în 

sumă de 64.833 mii lei, la partea de venituri și 66.329 mii lei la partea de cheltuieli. 

Bugetul local la secțiunea de funcționare, detaliat la venituri pe capitole şi 

subcapitole, rectificat, în sumă de 6.568 mii lei şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole 

şi paragrafe, în sumă 6.983 mii lei 

Bugetul local la secțiunea de dezvoltare, detaliat la venituri pe capitole şi 

subcapitole, rectificat, în sumă de 58.265 mii lei şi la cheltuieli pe capitole, 

subcapitole şi paragrafe, în sumă de 59.346 mii lei 

În Anexele nr. 1-4 este prezentat bugetul local 

Domnul consilier Pop Ioan întreabă pe ce s-au cheltuit 15 de lei la secțiunea 

piese de schimb. 

Domnul viceprimar Folfa Daniel răspunde prin faptul că s-au facut reviziile la 

escavatorul primăriei și s-au schimbat niște piese.  

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 9 voturi “pentru” (9 voturi din totalul de 9 consilieri prezenţi la şedinţă).  

Se adoptǎ Hotărârea nr. 74 din 30 septembrie privind a patra rectificare a 

bugetului de venituri șicheltuieli al Comunei Leșu pe anul 2022. 

 

Se trece la pct. 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 

Leșu, atât pentru nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii 

din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat. 

Domnul viceprimar Folfa Daniel prezintă adresa nr. 2132 din 26.09.2022 emisă 

de de Școala Gimnazială nr.1 Leșu prin care s-a solicitat acordarea unui suport 

alimentar constând într-un pachet alimentar, preșcolarilor și elevilor atât pentru 

nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial al acestor școli. 
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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 9 voturi “pentru” (9 voturi din totalul de 9 consilieri prezenţi la şedinţă).  

Se adoptǎ Hotărârea nr. nr. 75 din 30 septembrie privind aprobarea tipului de 

suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Leșu, atât 

pentru nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului-pilot 

de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități 

de învățământ preuniversitar de stat. 

 

Se trece la pct. 6 al ordinii de zi : Diverse. 

 

- Sunt prezentate Consiliului Local paginile lipsă a deciziei nr.15/2022 al Curții 

de Conturi Bistrița Năsăud, care au fost primite ulterior de către Primăria comunei 

Leșu. 

- Domnul viceprimar Folfa Daniel pune problema refacerii stocurilor. 

- Doamna consilier Bora Antonia Iulia întreabă când o să se primească bursele 

scolare. 

- Domnul viceprimar Folfa Daniel spune că nu știe exact, dar știe că se 

lucrează la stadiile de plată. 

 

 

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

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

30 septembrie 2022 la orele 1430. 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 

           BÎGIU CORNEL SABIN                               PERSECĂ IONUȚ 
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