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MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Desești 

din data de 29.01.2021 

  

În conformitate cu prevederile art.133, art.134 şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ , prin Dispoziţia primarului comunei Desești nr. 3/2021, a fost convoacată şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al Comunei Desești, pe data de 29.01.2021 ora 9:00.  

La deschiderea ședinței, din totalul de 11 de consilieri locali în funcţie, sunt prezenți domnii consilieri Bălin 

Ion, Bohotici Ioan, Dunca Marioara, Hotea Gheorghe-Marian, Pop Gheorghe, Pop Ioan, Pop Viorel, Tepei Petru-

Ioan, Tupiță Gheorghe, Verdeș Vasile. După aprobarea ordinei de zi, cu 6 voturi pentru, domnii consilierii locali 

Hotea Gheorghe-Marian și Pop Ioan părăsesc ședința. Proiectul de hotărâre aflat la punctul 6 pe ordinea de zi a 

fost retras de pe ordinea de zi la solicitarea inițiatorului Hotea Gheorghe-Marian. După dezbaterea primelor 4 

proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, domnii consilieri locali Tepei Petru-Ioan și Verdeș Vasile părăsesc 

ședința. La ședință se prezintă domnul consilier local Tupiță Gheorghe-Ionuț. 

 Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Desești au fost conduse de către domnul 

consilier Bălin Ion    .  

 Au fost adoptate următoarele hotărâri:  

 

 

     

 

PREȘEDINTE   DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL GENERAL  COMUNEI  

                Ion BĂLIN                                                                                Lenuța BĂLIN 

………………….………………                              ……………………….………… 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul hotărârii Adoptată cu :  

1 Hotărârea nr.1 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din comuna DESEȘTI, pentru anul 

şcolar 2021-2022 

8 voturi pentru 

0 voturi împotrivă 

0 abțineri 

2 Hotărârea nr.2  privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul de 

administrare nr.4634/31.10.2016 încheiat între Direcția Silvică 

Maramureș, prin Ocolul Silvic Mara și Primăria Comunei Desești 

8 voturi pentru 

0 voturi împotrivă 

0 abțineri 

3 Hotărârea nr.3 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de 

persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2021  

8 voturi pentru 

0 voturi împotrivă 

0 abțineri 

4 Hotărârea nr.4 privind aderarea comunei Desești la Asociația Comunelor 

din România 

8 voturi pentru 

0 voturi împotrivă 

0 abțineri 

5 Hotărârea nr.5  privind alegerea viceprimarului Comunei Desești  6 voturi pentru 

1 vot împotrivă 

0 abțineri 


