
 

 

 

 

 

H O T A R A R E A Nr.22 

Din 29 martie 2019 

 

privind aprobarea procesului verbal de la sedinta anterioara a  

consiliului local din data de 27 februarie 2019 

 

  Consiliul local Almas, 

  Având  în  vedere: 

-Continutul procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local din 

27 februarie 2019 in forma redactata si semnata de presedintele de sedinta si 

secretar,fara alte mentiuni aduse; 

-Prevederile art.121(2) din Constitutia Romaniei; 

-Prevederile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 republicata;  

-Votarea cu unanimitate; 

In temeiul art. 45(1)  din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia 

publica locala, 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1.-Se aproba procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului local  Almas 

din data de 27 februarie 2019,in conformitate cu continutul sau redactat din 

dosarul de sedinta anterior. 

Art.2.- Prezenta hotarare se comunica: 

-          Institutiei Prefectului -  Judeţul Arad.- 
-          Primarului comunei 
 

 

              PRESEDINTE        SECRETAR 

               Chesa Viorica                                           Emil Tomuta 
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H O T A R A R E A Nr.23 

Din 29 martie 2019 

 

privind aprobarea ordinei de zi pentru sedinta ordinara a 

Consiliului local din data de 29 martie 2019 

 

  Consiliul local Almas, 

  Având  în  vedere: 

-Proiectul ordinei de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului local din 29 martie 2019 si 

propunerea facuta pentru completarea acesteia; 

-Prevederile art.43 din Legea nr.215/2001 republicata;  

-Votarea cu unanimitate; 

In temeiul art. 45(1)  din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia publica 

locala, 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1.-Se aproba ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului local Almas din data de 29 

martie 2019 , cu 5 puncte dupa cum urmeaza: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contului de exercitiu bugetar pe anul 2018  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea mutarii gardului de la caminul cultural Almas   

3.Proiect de hotarare privind demolarea imobilului corp  Magazie lemne si Atelier situat în 

intravilanul satului Almas, comuna Almas, judeţul Arad, imobil care aparţine domeniului public al 
comunei Almas     

4.Proiect de hotarare privind   aprobare proiect cultural  al Caminului cultural Almas   

5.Proiect de hotarare privind aprobare preturi pentru masa lemnoasa care se valorifica din fondul 

forestier proprietate publica a comunei Almas  

Art.2.- Prezenta hotarare se comunica: 

-          Institutiei Prefectului -  Judeţul Arad.- 
-          Primarului comunei 

 

 

              PRESEDINTE        SECRETAR 

               Chesa Viorica                                           Emil Tomuta 
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H O T A R A R E A Nr.24 

Din 29 martie 2019 

 

privind  aprobarea incheierii contului de exercitiu bugetar pe anul 2018 

 

  Consiliul local  Almas 

  Având  în  vedere: 

- Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive; 
- Referatul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de 

hotărâre; 
-Prevederile art.57 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 36 alin.2 lit b si alin 4 lit a din Legea nr.215/2001,republicata; 

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş; 
-Votarea cu unanimitate a celor 11consilieri prezenti  si aflati in functie; 

In temeiul art. 45(1)  din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia 

publica locala 

  

H O T A R A S T E : 

  

  Art.1.-Se aproba executia bugetara la partea de venituri pe anul 2018 dupa cum 

urmeaza: 

1prevederile bugetare aprobate initial     4041530  lei 

2.prevederile bugetare definitive     4235530  lei 

3.incasari realizate       4099199  lei 

Art.2.-Se aproba executia bugetara la partea de cheltuieli pe anul 2018 dupa cum 

urmeaza: 

1credite bugetare initial      4041530  lei 

2.credite bugetare definitive      4235530  lei 

3.plati efectuate       3579530  lei 

  Art.3.-Prezenta hotarare se comunica: 

-          Institutiei Prefectului -  Judeţul Arad 

-          Primarului comunei 

 

          
              PRESEDINTE        SECRETAR 

               Chesa Viorica                                           Emil Tomuta 
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H O T A R A R E A Nr.25 

Din 29 martie 2019 

 
privind  aprobarea mutarii gardului de la caminul cultural Almas 

 

  Consiliul local  Almas 

  Având  în  vedere: 

- Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive; 
- Referatul compartimentului de specialitate cu privire la iniţierea proiectului de 

hotărâre; 
-Prevederile art.41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 36 alin.2 lit b si alin 4 lit a din Legea nr.215/2001,republicata; 

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş; 
-Votarea cu unanimitate a celor 11consilieri prezenti  si aflati in functie; 

In temeiul art. 45(1)  din Legea nr.215/2001, republicata privind administratia 

publica locala 

  

H O T A R A S T E : 

  

  Art.1.-Se aproba mutarea gardului de la terenul de volei de la Caminul cultural 

Almas la Scoala Gimnaziala„Lazar Timpa„ Almas pentru impresmuire teren sport.- 

  Art.2.-Prezenta hotarare se comunica: 

-          Institutiei Prefectului -  Judeţul Arad 

-          Primarului comunei 

 

 

 
 

              PRESEDINTE        SECRETAR 

               Chesa Viorica                                           Emil Tomuta 
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H O T A R A R E A Nr.26 

Din 29 martie 2019 

 

Privind demolarea imobilului corp  Magazie lemne si Atelier situat în intravilanul satului Almas, 

comuna Almas, judeţul Arad, imobil care aparţine domeniului public al comunei Almas 

 

 Consiliul local Almas. 

  Având în vedere: 

-Iniţiativa Primarului comunei Almas exprimată în expunerea de motive ; 
-Raportul compartimentului de specialitate  cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre; 
-Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. administrativ 605 

Almas/UAT Almas, imobil inscris in CF nr.300029 nr.cad. 300029 în suprafaţa de 7219 mp ; 
-Expertiza tehnică nr. 40/2019 întocmită de către expert tehnic ing.Furdui I. Cornel  

privind desfintare partiala clădire prestari servicii si desfintare anexa Magazie de lemne Consiliu 
local ; 

-Documentaţia tehnică de demolare nr.255/2019 - faza D.T.A.D. “desfintare partiala 
clădire prestari servicii si desfintare anexa Magazie de lemne Consiliu local situat în intravilanul 
satului Almas, comuna Almas, judeţul Arad, imobil care aparţine domeniului public al comunei 
Almas întocmită de către  SC Q PLANNING CONSULTANTS SRL ; 

-prevederile art.7, alin.(l), art.8, alin.(l) si (2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;  

-prevederile art.20 alin.(l), lit.e) si k) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare ; 

-prevederile Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 
modificările si completările ulterioare ; 

-prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările si 
completările ulterioare, prin care se prevede că administratorul are obligaţia să urmărească 
comportarea în timp a construcţiilor si să ia măsuri pentru punerea în siguranţă a acestora sau să 
propună desfiinţarea lor ; 

-prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului 
şi al unităţilor administrativ-teritoriale ; 

-prevederile art.3, alin.(4), art.18 si art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare ;  

-prevederile art. 10, art.36, alin.(l), alin.(2), lit.c), alin.(5), lit.c), alin.(6), pct.l, 5 si 
alin.(9) precum si art. 119 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare ; 

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş; 
-Votarea cu unanimitate a celor 11consilieri prezenti  si aflati in functie; 
In temeiul prevederilor art.45 si ale art. 115, alin.(l), lit.b) din Legea nr.215/2001, a 
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administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.l. (1) Se aprobă demolarea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a imobilului 
corp cladire prestari servicii anexa Magazie de lemne consiliu local situat în intravilanul satului 
Almas, comuna Almas, judeţul Arad, imobil care aparţine domeniului public al comunei Almas, 
judeţul Arad , urmând a se recupera si valorifica, în condiţiile legii, materialele rezultate din 
demolare. 

a) Suprafaţa imobilului care se demolează: corp cladire prestari servicii-231 mp si anexa 
Magazie de lemne consiliu local -186 mp. 

b) Demolarea imobilelor mentionate la art. 1 se va face după emiterea autorizaţiei de 
desfiinţare de către Primarul comunei Almas. 

c) Imobilul va fi scos din funcţiune, casat si dezmembrat, scăzut din inventarul comunei 
Almas pe baza procesului verbal de receptive la terminarea lucrarilor, iar valorificarea 
eventualelor materiale rezultate ca urmare a demolării vor constitui venit la bugetul local al 
comunei Almas . 

(2)După scoaterea din funcţiune si demolarea construcţiilor, Consiliul Local Almas, prin 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, îsi va actualiza corespunzător datele din 
evidenta cantitativ valorică. 

Art.3. Primarul comunei Almas prin compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului, 

si compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Almas vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri a Consiliului 
Local Almas.- 

Art. 4  Prezenta se comunică la: 
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad 

 - Primarului comunei 

 

              PRESEDINTE        SECRETAR 

               Chesa Viorica                                           Emil Tomuta 



 

 
 
 

 

H O T A R A R E A Nr.27 

Din 29 martie 2019 

                           

Privind   aprobare preturi pentru masa lemnoasa care se valorifica din fondul forestier 

proprietate publica a comunei Almas 

 

Consiliul local  Almas 

Având  in  vedere: 

-Prevederile HCL Almas nr.34/26 aprilie 2005,privind măsuri de administrare a pădurii 
comunale; 

-Prevederile  art.59 alin (1) din Legea nr. 46 /2008 ,privind Codul Silvic cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Prevederile amenajamentului silvic pentru padurea comunala Almas privind  volumul de lemn 

pe picior care poate fi recoltat in anul 2019; 

-Prevederile  art.20 alin (4) din HGR nr. 715/2017 ,privind aprobarea Regulamentului de 

valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publica; 

-Prevederile Deciziei nr.478/27.09.2017 a Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva,privind 

stabilire preturi de referinta pe specii,grade de accesibilitate si sortimente de material lemnos cu 

firul pe picior; 

-Prevederile art. 36 alin.2 lit c si alin 5 lit a  din Legea nr.215/2001,republicata; 

-Avizul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 a Consiliului local Almaş; 
-Votarea cu unanimitate a celor 11consilieri prezenti  si aflati in functie; 
In temeiul art. 45(1)  din Legea nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare privind administratia publica locala 

  

H O T A R A S T E : 

  

Art. 1- Se aproba pretul pentru masa lemnoasa –lemn foc si lemn rotund  pentru actul de punere 

in valoare nr.515,552 si 584/2018 a OS Sebis Moneasa  la 100 lei/mc cu TVA inclus pentru Scoala 

„Timpa Lazar” Almas.- 

Art. 2- Se aproba pretul pentru masa lemnoasa   -lemn foc si lemn rotund pentru actul de punere 

in valoare nr.515 si 591/2018 a OS Sebis Moneasa   la 20 lei/mc cu TVA inclus pentru Consiliul local 

Almas.- 

Art. 3 - Prezenta hotărâre, se comunică: 
 Institutiei Prefectului Judetul Arad; 

 Primarului comunei Almas; 

 Ocolul Silvic Sebis-Moneasa 

 
 
 

              PRESEDINTE        SECRETAR 

               Chesa Viorica                                           Emil Tomuta 
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