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PROCES VERBAL
ar sedintei ordinare a consiliurui Locar
Draganesti
c onvo c are a

ac este

i r. o,-1],1 l

il:.ti#'r: y; d omnu r prim ar ar

Draganesti prin Dispozitia nr..40/22.03.2021
conform art.l34alin
din 03.07.2019 privind Codul Administrativ.

c

ornune

I din ouG
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nr.57

In convocare au fost specificate d,ata,ora,locul
desfasurarii , precum si
ordinea de zi propusa a se discuta conform prevederilor
,
legale.
Lucrarile sedintei sunt publice.
Au participat doamna si domnii consilieri:
POSMOSANU CONSTANTIN
GAINA VASILE
TROFIN TEODOR
MLINTEANU DANIEL VASILE
CIUBOTARIU IOAN
POSMOSANU TEODOR
BREABAN MIHAIL
ANDRIES VASILE
ANDRIES NICOLETA
AILENEI VALERU
sunt intrunite astfel prevederile art. 137 alin(1)din,ouc
NR.57l201g privind
codul administrative, prezentamaj oritatii consilierilor
locali in functie,sedinta
fiind legal constituita.
La sedinta de astaziparticipa din partea primariei
comunei Draganesti,domnul
primar Nechifor Ion si doamna secretar general
Gaina cristina.
Presedinte de sedinta este domnul consilier
Posmosanu constantin .
Presedintele de sedinta dacitire Dispozitie
i nr.40/22.03.202r p..r.niund

oe zt:

ordinea

l.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizari excedentului bugetului local
pe anul 2020.
2.Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul
Consiliului local al comunei Draganesti,care vor face parte din comisia de
evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al comunei
Draganesti.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local Draganesti.
Se supune la vot ordinea de

zi si se aproba cu l0 voturi ,, p€fltnr,, .
Doamna secretar general are cuvantul pentru a prezentaprocesul verbal
intocmit cu ocazia sedintei de consiliu Locar anterioara.
Supus votului procesul verbal este votat cu 10 voturi
,,p€fltn],,.
Proiect de hotarare nr,1
l.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizari excedentului bugetului local
pe anul 2020.
Are cuvantul domnul primar Nechifor Ion pentru aprezentaproiectul de
hotarare si materialele aferente si pentru a aduce unele precizarinecesare.
Nemaifiind discutii domnul presedinte de sedinta solicita avizulcomisiilor de
specialitate.

Comisii:
l.Comisia pentru agricultura si activitati economicofinanciare

Aviz favorabil

2.Comisia juridica si de disciplina,protectia mediului

Aviz favorabil

turism,
amenajarea teritoriului si urbanism
3 comisia pentru invatamant,sanatate si fan ili"-a.tirritati
social -culturale,protectie copii,munca si protectie sociala
.

Se supune la vot proiecful de hotarare

Aviz favorabil

inainiat si este votat cu 10 voturi

,,pefltru,, adoptandu-se Hotararea nr.7 .
Proiect de hotarare nr.2
2.Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul
Consiliului local al comunei Draganesti,care vor face parte din comisia de
evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al comunei
Draganesti.

Are cuvantul doamna secretar general Gaina Cristina pentru
aprezenta
+
I
Proiectul de hotarare inaintat si materialele aferente.
specifica faptul ca domnul Gaina vasile nu poate iace popuneri
si nici nu are drept
de vot aflandu-se in conflict de interese.
Se da cuvantul domnului consilier Munteanu
Daniel Vasile care propune pe
domnul consilier Posmosanu Constantin si pe domnul
consilier Breaban Mihail sa
facaparte de comisia de evaluare aperformantelor individuale
ale- secretarului
: - --

general al comunei

Draganesti.

Nemaifiind discutii domnul presedinte de sedinta solicita
avizulcomisiilor de

specialitate.

Comisii:
l.comisia pentru agricultura si activitati economicofinanciare

discipffi

2.comisiajuridica si ae
turism,
amenajarea teritoriului si urbanism

Aviz favorabil
Aviz favorabil

3.Comisia pentru trrutu*u,
social -culturale,plorLectie copii,munca si protectie
sociala
Se supune la vot proieetu
,,pefltru,, adoptandu-se Hotararea nr. g.
Proiect de hotarare nr.3

Aviz favorabil

3' Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului
de organizare si
functionare a Consiliului local Draganesti.
Are cuvantul doamna secretar general de comuna pentry a prezentaproiectul
de hotarare inaintat si face precizareca, domnii
consilieri ,u pu.iur;;;;;;;-'
paginile acestui regulament si conform acestuia prima
obligaiie estJdepunerea
raportului de activitate de catre fiecare consilier de preferat
cate unul in fiecare
sedinta de Consiliu local.
Nemaifiind discutii domnul presedinte de sedinta solicita avizul
comisiilor

de

specialitate.

:

Comisii:
l.comisia pentru agricurtura si activitati economico-

Aviz favorabil

f,tnanciare
2.

c omisia j uridica si de disciplin-aprot.itiu

r*ai.rt,ri

Aviz favorabil

turism,
amenaj area

teritoriului si urbanism

3.Comisia pentru irru,u
social -culturale,protectie copii,munca si protectie
sociala
Se supune la vot proi.
,,pentru,, adoptandu-se Hotaraiea nr. 9.

Aviz favorabil

Discutii,intrebari,interpelari.
Are cuvantul domnul consilier Munteanu Daniel vasile
care remar cafaptul ca
odata cu primavara,cain fiecare an drumurile
din comuna necesita lucrari de
intretinere urgente sau solicitarea sprijinului acolo
unde proprietar este consiliul

judetean.

Domnul consilier ciubotariu Ioan aduce in discutie problema
lipsei de apa cu
care se confrunta populatia comunei si se inter
eseazade stadiul in care se afla acest
proiect si de solutia gasita pentru statia de tratare.
La proiectul privind alimentarea cu apa amfacut
solicitare de fonduri si
asteptam raspuns, declara domnul primar.In
aceste zile amprimit sumele pentru
blsetul pe anql 2\2r,suntaproximativ ca,anul trecut
exceptie facand capitolul
asistenta sociala unde nu avem sume suficiente
pentru tot anul.
Domnul presedinte de sedinta multumeste pentru participare
tuturor celor
prezenti in sala si pentru aportul adus la buna
desfasurare a sedintei.
Drept pentru care s-a intocmit prezentur proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA )
CONSILIER, Posmosanu Constantin

SECRETAR GENERAL,
Gaina Cristina
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