ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI
NR. 1/2019

MINUTA SEDINTEI
CONSILIULUI LOCAL JOSENI
t)
din data de 07.01 .2019

Consiliului Local al Comunei Joseni a fost convocat ?n Eedin![ extraordinard prin
Dispozila nr. 2120T9, cu respectarea prevederilor legale.
$edinla a fost condusl de doamna Balog-Baricz Remilda.
La qedinla au participat 13 consilieri din 15.
Au fost supuse dezbaLertr 6 proiecte de hotdriri, iniliate de primarul comunei.
Ordinea de zi a gedinlei'
1. Utilizarea excedentului din anii preceden(i anului 2018 pentru ncoperiren deJiniti'tci
din excedentul bugetului local cleJicitul secliunii cle clezt oltttre si bugetul instituliilor
publice qi nctititittiJinunlate din venituri proprii si subventii secliuneo de"functionure
de dezvoltare la cluta de 31."12.2018.
2. Aprobarea listei de investilie provizoriu pilnd Iu uprobareu bagetalui inilial pe unul
2019
3" Aprobarea planului urbunistic zonal pentru construire fermii rn,icol.d cu stutie
conditionare ;i comercializare ouii la S.C BFL Build Tehnology S.R.l.
4" Revocareu Hofirilrii nr. 31/2018 aproburea Orgunigrantei si u Stutului defunclii al
nparatului de specialitate al prinnrului Conrunei Joseni.
5" Modfficarea HofirArii nr. 49/2018 - Aprobarea Regulamentului contunol cu privire
la organizarea pd;unutului precunt si exploatareu paji;tilor ;i a pii;unil.or de pe ruzu
udninistrutiv-teritoriald al conm nei Joseni, j ude(ul Harg ldtu
Revocarea
Hotdrfrrii nr. 55/2018 - Stabiliren procentului de ocupore a terenului
6.
(POT) ;i coeJicientului de utilizarea terenului (CUD aplicabil pentru instituliile
publice l.a nh'elul Conunei Joseni.
7. Alte problenrc curente"
S- au adoptat 6 hotdr0ri, respectiv Hotdririle de la 1-6.

HotIrArea nr" ll20l9 a fost votatl cu 13 voturi
Hotirflrea nr.2l20l9 a fost votat[ cu 13 voturi
HotXrArea nr.3l20l9 a fost votatl cu 13 voturi
Hotirffrea nr. 412019 a fost votatl cu L2 voturi
Hotlrffrea nr.5l20L9 a fost votati cu 13 voturi
Hotfirflrea nr. 612019 a fost votati cu 12 voturi

(pentru).
(pentru).
(pentru).
(pentru).
(pentru).
(pentru).

in conformitate cu dispoziliile art. 11 din Legea nr, 5212003 privind transparenla
in administralra publicd, republicati, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,

decizionald"

minuta

se

va afiqa la sediul Primdriei Comunei Joseni qi se va publica in site-ul propriu.
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