ROMANIA
JCD.f-TUL PRAHOVA
COMt INA PROVITA DE SUS
CONSlLil r{ LOCAL

P R 0 C E S-V E R B A L
-sedinta ordinara 20.12.2017-

Primarul comunei Provita de Sus. di.Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, prin Dispozitia
nr.207115.12.2017 a convocat Consiliul Local al comunei Provita de Sus in scdinta ordioara pe::ntru
data de 20.12.2017(miercuri), orele 16.00. ce a avut Joe in sala de sedinte de Ia sediul Primarie:
comunei Provtta de Sus.
Secretarul comunei Provita de Sus a asigurat procedura de convocare a consiliului local
rnmitand in data de 15.12.2017 invitatiile de participare Ia sedinta. insotite de materialul de sedmta.
catre toti consilierii locali, care au semnat de primire.
In data de 20 I 2.2017, incepand cu orcle 16.00. in sala de sedinte de Ia sediul Pnmanc1
comunei Provita de Sus s-a desfasurat sedinta ordinara a consilwlui local. La sedinta au partKtpat
primarul comune1. di.Movileanu Tarcisius Ovtdiu loan, secretarut cornunei. di.Condrea 1.\dnan nm.c.
consllieri locali. mspector Duta Georgeta Carmen s1 inspector Juga Irma dm cadrul aparatuli.11 de
<;pecialitate al pnmarului. Au absentat consilieri i Jocali Sueur Irina Corina si Goran ConstantJr
Razvan Acestia au anuntat anterior ca nu pot participa dm motive legate de servictu, iar plenul a
considerat motivata absenta acestora. La sedinta a intarziat dl.consilier local Ene Flonan \tlanan.
acesta participand Ia dezbaterea si votul ultimelor proiecte de hotararc de pe ordinea de z1.
Dl Presedinte de sedinta. consilier local Stoicescu Cristian. constatand mtrumrea cvorumulu
!egal de prezenta. declara deschisa sedinta ordinara
DJ. Pnmar prezinta consilierilor locali pe di.Condrea Adrian. care din data de 8. J2.20: 7 .:::-.k
Secretaruf comunci Provita de Sus fiind declarat admis Ia concursul organizat penrru aceasta rurH.:tlt;'
publica de ..:onducere de catre Agentia Nat1onaia a Functionarilor Publici Bucuresti ~e ure<ua succe:"1 acttvitale
Dl. Presedmtc de sedinta da citire ordinii de zi propuse de pnrnar. 1n calitate de ..:onvocdH 1 1.
-.,edmtei ordinare. cuprinzand·
t .Arr0bare proces-verbal al sedintei din data de 29.11.2017.
2.Protect de hotarare privind aprobarea decontani cheltuielilor pcntru luna octombne 20 I 7 aterenl t
navetei cadrelor didactice care is1 desfasoara actlvitatea Ia Scoala Gimnaziala ,:vlitropoltt P11nen
( ,eorgescu'' din com:.ma Provita de Sus. Imtiator Primar Movileanu Tarcisius Ovidiu loan.
J Proiect de hotarare privmd prelungirea unui contract de inchiriere. lnitiaror Pnmar :vlovllcanu
rarClSius OvJdiu loan.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea c.xecutlel bugetare pentru trimestrul patru al anului 20 l 1
lnttiator Primar Movileanu Tarcisius Ov1d1U loan.
5 Proiect de hotarare privind stabilirea irnpozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Initiator Primar
\llovileanu Tarctsius Ovidiu Joan.
6.Proiect de hotarare pnvind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Initiator Primar Movlieanu
I arCt'>tUS Ovidiu loan .
.., .Proiect de hotarare privmd alegerea presedintelui de sedinta a! Consiliului Local a! comunei t>rnv ita
de Sus pentru penoada ianuane-martte 20! 8 lmtiator Primar \ttovileanu 1 arcisiu::; Ovtdiu lnan
S Otverst:.

Dl.Secretar anunta ca dl.Pnmar a mai mmar un proiect de hotarare privind infiimarea
serv1ciulm public de asistenta sociala si demararea procedurilor m vederea acreditarii ca furmzor de
servic.:ii sociale. Cu aproharea consiliuiUI local -;-a decis sch1mbarea destinatiei cladirii in <.:are a
functionat Scoala din satul lzvoru , reabil1tarea acesteia si infiintarea unui Centru social de Lt. roate
acestea cu ajutorul unui proiect ce se va dcpune pentru accesarea de tonduri ~uropem: h!ntn.
depunerea proiectului trebuie facuta dovada ca Pnmaria comunei Provita de Sus este fumLwr de
servicii sociale.
DI.Primar prezmta pe scurt pro1ectul de hotarare. ce are raportul de specialitatc dm partea
secretarului comunei. Primaria comune1 Provita de Sus a obtinut in 2014 certificatul de acred1tare
pentru fumizor de servicii sociale. A avut ca termen de valabilitate trei ani. perioada rn care trebuta !)C:I
se obtina o licenta de functionare. Nu s-au facut demersuri pentru obtinerea acestei licente si tn prezent
s-a constatat ca pnmaria nu mai tigureaza m Registrul National al Fumizorilor de ServtciJ Soctale.
astfel ca in prezent trebuie reluata procedura de a<.:reditare. Proiectul are caracter de urgenta si sohcita
domnilor consiheri locali a fi de awrd cu includerea lui pe ordinea de zi.
Dl.constlier local Dragan Bogdan fanel doreste a pune in discut1e aspecte cu pnv1re la
functionarea comisiilor de spccia!itate.
DI.Secretar precizeaza ca aceste aspecte se pot discuta Ia punctul ,Diverse" de pe ordmea de ti
DI.Presedinte de sedinta supune aprobarii ordinea de zi propusa impreuna cu protectul de
hotarare de infiintare serviciu public de asistenta sociala.
Cu 8 voturi pentru se aproba ordinea de ZJ.
Se trece Ia primul puoct de pe ordinea de zi- aprobare proces-verbal sedinta 29.11.2017.
Dl. Dragan Bogdan Fanel precizeaza ca Ia pct.2 . Ia modul de exprimare a voturih>r est~ trecuta
o abtinere fara a se mentiona cine s-a abtinu1 .Solicita mentionarea nominata a abtinerii Dra BohJitea
Andra Larisa. care a exercitat atributii delegate de secretar s1 a redactat procesul-verbal al sedmre1 dm
data de 29 I 1.2017, a constatat ca abtinerea a apartinut dlui.Dragan Bogdan Fane I si a facut aceasta
mentiune in procesul-verbal.
Nu s-au mai adus alte completan sau rectificari. Dl.Presedinte de sedinta supune aprobari1
procesul-verbal al sedintei din data de 29. 11.2017. Cu 8 voturi pentru, unanimitatea celor preLenu. este
aprobat.
Se trece Ia punctul doi de pe ordinea de zi - proiect de hotarare privmd aprobarea decomaru
cheltuielilor pentru luna octombrie 2017 aferente navetei cadrelor didactice care is1 destasoaru
acttvitatea Ia Scoala Gimnaziala ,,Mitropolit Pimen Georgescu" din comuna Provita de Sus.
~e prezinta proiectul de hotarare.
Dl.Secretar informeaza ca in ziua convocarii sedinte1, 15.12.2017, Scoala Gimnaziala a ma1
depu~ s1 cererea 5200 solicitand decontarea cheltuielilor cu naveta pentru luna noiembr ie 2017. Suma
este asemanatoare cu cea solicitata pentru luna octombrie, respectiv 3181 le1 octombrie, 3047 le•
n01embne. Se poate aproba in aceasta sedinta Sl solicitarea pentru luna noiembrie si. astfel prirnaria va
ti Ia zi cu decontarea navetei.
DI.Primar este de acord a se aproba st decontarea cheltuielilor cu naveta aterente lun11
noiembne 2017 intrucat exista disponibil, tar o eventual a a pro bare m ianuarie va fi mai ditici l de
onoral. Ia mceput de an existand probleme cu dipontb!litatile financiare.
Se prezinta rapoartele de spec1alitate cu nr.49 I 4128.11.20 I 7, 5130/11 12.20 I 7.
5207/18.12.2017
Comisiile de specialitate ale constliu!UJ local pentru buget SI pentru invatamant avizeaza
favorabil proiectul de hotarare.
Dl.consilier local Gaman Dorel intreaba daca scoala prezinta documente justificative
Dl.Secretar raspunde ca a avut curiozttatea a vedea daca exista documente justificative.
Conducerea Scolii le-a prezentat. Potrivlt Normelor metodologice pentru decontarea cheltuielilor cu
naveta cadrelor didactice aprobate prin HG 569/2015, raspunderea pentru verificarea legalitatn
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solicitarilor privind decontarea revine ConsiiJuiUJ de AdministratJe al Scolii. iar raspunderea pentro1
legalitatea solicitarii adresate consiliulu1 local Sl pentru pastrarea documentelor justificative revm ...
directoruiUI, ordonator tertiar de credite. fata de trecut s-a asigurat trecerea expresa. in pro rec tul de
hotarare. a a~estor prevcdcri normative.
DI.Presedinte de sedinta supunc adoptarii acest proiect de hotarare. S-a inregrstrar 8 votun
pentru din partea celor 8 consihen prezenti. pro1ectul fiind adoptal. Hotararea a fost avtzata pentru
legalitate cu avizul 5248/20.12.2017 .
Se trece Ia punctul trei de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind prelungirea unu1
contract de inchiriere.
Se prezinta proiectul de hotarare ti ind vorba de prelungtrea contractu lUI de inchmere pemru
spatiu! in care functioncaza Postul de Polit1e Provita de Sus.
Se prezinta expunerea de motive . raportul de specialitate nr.5129/ll.l2.2017 si sohc1tarea
172298 a IPJ Prahova.
01. Gaman Dorel precizeaza ca este de acord numat cu inch1rierea nu cu un contract de
comodat, iar prelungirea sa se faca pentru dor ani.
DI.Dragan Bogdan Fane! intreaba daca prelungirea se face in aceleasi conditii contractuale.
Dl.Secretar raspunde afirmativ si da citire prevederilor actului aditional.
Comisia de specialitate pentru administratie publica, juridic din cadrul Consiliului loca l
avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
DI.Presedinte de sedinta supune aprobarii acest proiect de hotarare.
Participa Ia vot 8 consilieri locali si se mreg1streaza 8 voturi pentru. asigurandu-se cvorumu l
legal, asrfel proiectul de hotarare este adoptat. Hotararea este avizata pentru legalitate c u a" I L UI
5249120 12.201 7.
Se trece Ia punctul patru de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea executiet
bugetare pentru trimestrul patru al anulw 20 17.
')e prezinta proiectul de hotarare.
Dna Duta Georgeta Cannen. inspector in cadrul compartimentului tinancrar contabil din cadru l
Pnmariei comunei Provita de Sus. prezinta rapoartele de specialitate 5180; 14.1 2.20 17
5231 /20. 12.2017 sr contul de executie al bugetului local pe sectiunile de functionare st dezvoltare. com
Ia data de 18. 12.2017 fumizat de Trezoreria Statului .
Comisia de specialitate pentru buget a Consiliului local avizeaza favorabil proiectul de
hotarare
Di.Presedinte de sedinta supune apro barit acest proiect de hotarare. Partictpa la vot 8 con-.d1er
locali. Sc exprima 8 voturi pentru, iar proiectul de hotarare privind aprobarea execut1ei bugetare pentru
trimestrul patru a! anului 2017 este adoptat. Hotararea a prim it avizul de legalitate nr.5250/20.12.20 17
Se trece Ia punctul cinci de pe ordinea de z1 : proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor
si taxelor locale pentru anul 201 8. Initiator Primar Movileanu Tarcisius Ovidiu loan.
Se prezinta proiectul de hotarare Sl expunerea de motive
Dna luga Irina. inspector m compa.rttmentul impozite si taxe locale din Primaria comune1
Pro vita de Sus prezinta raportul de specialitate nr.5175113. 12.20 17.
Se mentioneaza ca potrivit Legii 196/2017. cu aplicare de Ia 01 .01.2018. se moditica modul de
calcul al impozitului pc teren m sensu! renuntarii Ia impozitarea suprafetei de pana Ia -lOO mp
inregistrati in registrul agricol Ia alta categone decat terenuri cu constructii cu o cota de impozitare
aterenta terenurilor cu constructli. ~e propune maJorarea cotei de impunere a terenurilor intravilane
inregistrate in registrul agricol Ia alta categoric de folosinta. decat cea cu terenuri cu constructii . .:u
"0%. Se propune majorarea valorii impozabile aplicabile cladirilor Ia 15%.. Restul de cote si mvelun
ramanad Ia ntvelul anulm 201 7.
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Dl.Primar precizeaza ca dna Juga a facut ,:ateva calcule unnare schimbarii modulUJ de calcul ai
impolitului pe teren cu constructii SJ in anul 2018. Ia aceasta categoric, se va inregistra o scadere a
cuantumului impozitului pe teren.
Dt.Gaman Dorel intreaba daca se colecteaza Ia bugetul local cat este nccesar SJ daca ma]or·area
Ia 50% va acoperi diferentele de incasare Ia unpozitul pe teren.
DI.Primar precizeaza ca gradul de incasare at impozttelor si taxelor locale este unul foarte bun.
dar aceste impozite si taXe locale nu au cum sa acopere lOate cheltuielile de functionare si dc::zvoltare.
De aceea veniturile bugetului local se completeaza cu cote din impozitul pe venit si tva si aite cote
repartizate de Consiliul judetean.
DI.Gaman Dorel apreciaza ca locahtatile inregistreaza dificultati in incasarea amenzilor.
Dna luga lrina-in privinta amenzilor ar putea sa se insiste pe transfonnarea lor m munca tn
folosul comunitatii.
Dl. Primar- exista o particularitate in sensu! ca vin amenzii din localitati de Ia munte pentru
comercializare neautorizata de produse.
DI.Gaman Dorel solicita a se prezenta m concret modul de calcul a Impozitului pe teren.
Dna Juga lrina prezinta modul de calcul al acestui impozit st precizeaza ca a observat ca Ia
ltstarea anexei a disparut un capat de tabel Ia tmpozitul pe teren, de unde a venit si nelamurirca
domnulw Gaman. dar acest aspect se va rcmcdia.
DI.Dragan Bogdan Fane! considera ca taxa pentru utilizarea caminului cultural pentru parastas
de 300 le1 cste cam mare. Sugereaza a se utiliza st a doua camera Ia o taxa mat mica.
01. Viceprimar. Voiculescu ion Flonn mformeaza ca taxa de 300 de lei a fost perceputa si tn
anii anteriori. S-a stabilit astfel incat sa acopere cheltuielile de intretinere si administrare. A doua
camera mai mica nu se poate folosi in mod independent. Caminul este solicitat cand se fac parastase
mai mari. Acelasi punct de vedere il are si di.Burlacu Ciprian.
Dl.Gaman Dorel solicita informatii cu privire Ia plafonul indtcat in an. 7 din protectul de
hotarare.
Dna luga Irina infonneaza ca este vorba de un plafon stabilit pentru obligatii tiscale restame
pentru persoane fizice si juridice pentru care legea prevede ca se vor mentiona intr-o lista ce se va
publica tnmestrial.
DI.Dragan Bogdan Fane! observa ca la taxa serviciului de copiere pentru copie fonnat A4 se
prevede 0,25 leilpag., iar pentru format A5 -0.75 lei/pag, desi fonnatul A5 este mal mic decat eel A4.
DI.Secretar prccizeaza ca taxa de 0, 75 lei este pentru copie tormat A3. Aceste taxe s-au stabill!
pentru prima data, mtrucat potrivit Legii 544/2001, institutiile pub lice sunt obligate C:J tumiza
informatii publice, inclusiv de a fumiza copii de pe documente, institutia avand dreptul de a percepc
taxa a 'ierviciulut de copiere care sa acopere costul institutiei cu acest tip de serv1ctu. Ma;
mentioneaza ca maJorarea existenta de eel putin I0% a cotelor prevazute de Codul Fiscal raportat Ia
anul 2015 acopera si indexarea eventuala cu rata int1atiei.
Comisiile de specialitate ale Consiliului local avizeaza favorabil acest proiect de hotarare
privmd stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul20 18.
DI.Presedinte de sedinta supune aprobani fiecare impozit si taxa. scutire, sanctiuni, dispozit11
finale, m parte. confonn sectiunilor anexet l Ia proiectul de hotarare. De fiecare data s-au mreg1strat 8
voturi pentru. tiecare sectiune fiind aprobata. Se supune aprobarii anexa nr.fl cu referire Ia zonarea
comunei. S-a inregistrat 8 voturi pentru.
DI.Presedinte de sedinta supune aprobari1 proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor 'it
taxelor locale pentru anul 2018, in ansamblul sau. Au participat Ia vot 8 consilien local i. S-au exprimat
8 voturi pentru si astfel proiectul a fast adoptat. Hotararea a fost avizata pentru legalitate cu avizul
5251120.12.2017
Sc trece Ia punctul sase de pe ordinea de ZJ: proiect de hotarare pnvind rectiticarea bugetulw
local pe anul 2017. Initiator Primar Movileanu Tarcisius Ovidiu loan.
Din acest moment panic1pa Ia sedinta. sJ dl.~onsilier local t.ne Florian Vlarian.
Se prezinta proJectul de hotarare st expunerea de motive.
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Dna. Dna Duta Georgeta Carmen, mspector m cadrul compartimentului financiar contabil din
cadrul Primariei comunei Provita de Sus. pret.inla raportul de -;pecialitate nr.5 18<JI14. 12.20 17.
In speta. rectificarea bugetului local vtz.caza diminuarea cu suma de 20.00 mii lei a veniturilor
19. .:;o mii lei- impozit pc venituri din transfcrul propnetatilor: 2.00 mii lei-cote defalcate din impozrlul
pe venn: 2.50 mii lei- subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei: 6.00 m1 1 lei-aiH:
venituri) Sl tn mod corespunzator d1minuarea cu 20.00 mii lei a chcltuielilor Ia cap.Autoritat1 e'\ec utn t•
.,1 legtslative prin diminuare titlu cheltuieli de personal cu 50,00 mii lei <;j majorare titlu bunun s1
servicii cu 30,00 mii lei.
Comisia de specialitate pentru buget din cadrul Consiliului local avizeaza favorabli aceo.;t
proiect de hotarare.
Dl.Presedinte de sedinta supune spre adoptare acest proiect de hotarare.
Au parttcipat Ia vot 9 consilieri locali. S-au exprimat 9 voturi pentru. proiectul de hotarare
pri'v md rectificarea bugetului local pe anul 2017 tiind adoptat. Hotararea a prim it avizul de Jegalitate
nr.5252 ' 20.12.20 17.
DI.Presedinte de scdinta permtte dnelor Duta Carmen si luga Irina sa se retraga din sedinta.
nematfiind nevoic a prezenta alte informatit Consiliulu1 local.
Se trece la punctul sapte de pe ordinea de zi: protect de hotararc pnvind alegerea prcsedintelw
de sedinta al Consiliului Local a! comunei Pro vita de Sus pentru perioada ianuarie-martte 201 R.
Initiator Primar Movileanu Tarcisius Ovtdiu loan.
Dl.Secretar mformeaza ca este necesara alegerea unui alt presedinte de sedinta pentru perioada
tanuarie-martie 2018. ln mod corect acest lucru sc face inainte de a curge aceasta perioada si prezinta
raportul de specialitate nr.5137'l2.12.20 17
DI.Primar propune ca presedinte de sedinta sa fie ales di.Voiculescu Ion Florin.
Dmi Gaman Dorel si Dragan Bogdan Fane! intreaba daca este obligatonu sa ti~ a le!di.VOJculescu presedinte de sedinta. el mai detinand aceasta calitate in trecut.
DI.Secretar raspunde ca. in mod normaL se practica ca rolul de presedinte de sedinta sa ~e
exercite de tcti consilierii Jocali, prin rotatie.
Dnii consilieri locali Ene Florian Marian si Bucurei Florin anunta cu nu isJ doresc aceasta
calitate intrucat prin natura raporturilor de munca pe care le executa este posibil sa nu fie prezenti
arunci cand este necesar.
Dl.Presedinte de sedinta supune aprobarii propunerea ca presedinte de sedinta sa rie
dl. Votculescu Jon Florin. Cu 9 voturi pentru acesta este ales presedinte de sedinta pentru perioada
tanuarie-martie 2018. Hotararea a pnmit av1zul de legalitate nr.5253/20.12.20 17.
Se trece Ia punctul opt de pe ordinea de zt: proiect de hotararc privind intiintarea serviciului
public de asistenta sociala si demararea procedurilor in vederea acreditarii ca furnizor de servicu
SOClale .
DI.Pnmar. initiator, pre7.inta proiectul de hotarare care areca anexe regulamentul de orgamzare
s1 functionare, organigrama si numarul de personal, codul etic, carta drepturilor benefictarilor de
servicii sociale. obiectivele servicwlui, planul strategic de dczvoltare.
Dl.Dragan Bogdan Fane! intreaba daca este necesara angajarea de personal.
Oi.Secretar prezinta raportul de specialitate nr.5218/l8.12.2017 si precizeaza ca acest serv1ci u
public se reafizeaza prin compartimentul de asistenta sociala existent in cadrul primanei. El asigura
furnizarea serviciilor de asistenta sociala urmatoarelor categorii de bencficiari: persoane si fiun il!t
atlate in stare de nevoie care beneficiaza de ~Jutor social; suport pentru acordarea de alocatil.
tndemnizatii, tichete~ persoane cu handicap: ~ervicu de asistenta sociala si autoritate tutelara in caLUI
minorilor; in vdtor functionare centru soctal de r.1 pentru persoane varstnice.
Comisiile de specialitare din .:adrul Constliului local avizeaza favorabil proiectul de hotarare
Dl.Presedime de sedinta il supune aprobarii. exprimandu-se 9 voturi pentru din partea celor 9
consilieri Jocali prezenti. Hotararea astfel adoptata a prim it avi.wl de legalitate nr.5254/20. 12.2017.
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Se trece Ia punctul noua de ~e ordinea de ZJ · diverse.
DI.Pnmar intormeaza ca se atla m curs de elaborare o Strateg1e de dezvoltare !ocala. S-a
constatat ca pentru depunerea proiectelor cu fmantare din tondun europene este necesara si o astfel de
Strateg1e. Probabtl in sedinta unnatoare va ti prezentata spre aprobare. De asemenea, inv1ta consllieru
lncali Ia serbarea pentru copii de Ia Caminul cultural cu ocazia Mos Craciunulul.
DI.Dragan Bogdan Fane) solicita intormati1 cu privire Ia desfasurarea sedintelor de com1ste s
pontarea ac~stora.
Dl Secretar arata ca lunar se ia in considerare maxim trei sedinte, din care una de consil1u lcea
ordinara), iar celelate doua sedinte sunt de com1sie de specialitate. Cum Provita de Sus este o comuna
mica. exista posibilitatea ca intr-o luna o comisie de spec1alitate sa nu aiba spre dezbatere s1 analiLa
pr01ecte de hotarare specitice domeniului sau de activitate. In practica a procedat. intr-o localitate. Ia
intlmtarea a doar doua comisii de specialitate Sl astfel a asigurat implicarea tuturor consilierilor locah
in analiza proiectelor de hotarare si s-au evitat si discutiile cu privire Ia pontare si acordarea
indemnizatiilor de sedinta.
DI.Dragan Bogdan Fane! cons1dera ca este un punct de vedere. In prezent functionarea a tre1
comis1i de spec1alitate asigura pentru toate un numar impar de membri si nu sunt probleme m luarea
une1 decizii. F.x1stenta a doar doua com1sii de specialitate ar presupune ca una 5a functioneze cu un
numar par de membri existand posibilitatea de panrate Ia exprimarea voturilor in comis1e.
OJ Primar afirma ca teoretic paritatea de voturi poate apare si in cadrul sedintelor de consiiJU
cand lipseste vreun consilier local. In practica este mai greu sa apara para paritatea de votun. pe de o
parte avand in vedere configuratia rezultata din alegeri si pede alta parte avand in vedere ca imeresul
tuturor este binele comunitatii locale.
DI.Bucurei Florin informeaza ca nu s-a dat cu material antiderapant pana m satul Valea
Bradului.
DI.Primar - acest drum este deservit de o firma prin intennediul Consiliulut JUdetean. La
sfarsitul sedintci invita consilierii locali in biroul propriu pentru a da numerele de telefon pentru a
apela cand este nevoie. Personal, dar si vJceprimarul, politistii locali :>au nationali solicita intervenna
firme1 de deszapezire atunci cand este nev01e Pentru drumurile locale este contractata o tirma care
este platita doar Ia imerventlile solicitate, rezultand. pe sezon rece. un cost mai redu~
Dl.Stoicescu Cristian precizeaza ca in urma cu o zi nu s-a putut cobori din satul Plam din cauza
poleiului.
OI.Primar-sohc1ta arunc1 cand mai apar astfel de probleme sa tie sunat imediat.
Dl.lrimioiu Marius Ion informeaza pe di.Pnmar ca daca mai este nevoie de sare. se ofera a
pune Ia dispozitie.
DI.Stanciu Ion informeaza cas-a deplasat la Scoala Gimnaziala unde a luat Ia cunostinta cu ce
s-a mai realizat, respectiv s-au achizitionat calculatoare, multifunctionale, videoproiectoare, Jaluzele.
covor Ia gradinita Izvoru. Tot Ia aceasta gradinita s-a reabilitat soba si s-a cumparat si un radiator
electric pentru zilele mai geroase. La Scoala se va rezolva curand s1 problema de functionare a
centralet.
Dl.Gaman Dorel ar dori sa cunoasca s1 pretul de achizitie a! acestei aparaturi Ia scoala.
OI.Dragan Bogdan Fane! sugereaza a se proceda Ia fel cain Provita de Jos unde utilajele sur .
lasate in zona sigura, iar unset de chei se atla Ia Politia !ocala. S-ar preintampina evenimente de gen,.:
tmpiedicarii accesului masinilor de interventie 10 caz de incendiu, cum a test recent Ia Scheopota
Dl.Presedinte de sedinta, Stoicescu Cristian, declara inchisa sedinta ordinara din data de
20.12.2017.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de sedinta, care dupa adoptarea m
sedinta urmatoare va fi semnat de presedmtele de sedinta si secretarul comune1. adu~ Ia cunosunta
publica prin afisare Ia sediul consiliuiUJ local si sc va regasi in dosarul de sedinta numerotat. paratat <.1
sigilat.
PRESEDlNTE DE S
STOICESCU C

SECRETAR
jr.CONDRE. ~BflA
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