
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMLINA PROVITA DE SUS
CONSILIUL LOCAL

PROCES _ VERBAL

incheiat azi 30.03.2020, in qedinla ordinar6 a Consiliului Local al comunei Provila de Sus,

convocat6 de dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei Provifa de Sus, prin
dispozilia w.29 I 18.03.2020 .

Doamna Ionescu M6ddlina, Secretar General Delegat al comunei, face apelul nominal al
domnilor consilieri, rezultdnd cI la lucririle qedinfei participl un numdr de 11 consilieri din 1l
consilieri in func[ie. La lucr[rile qedin{ei, ir afaru domnilor consilieri, particip6 dl. Movileanu
Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei , doamna Ionescu Mdd6lina, Secretar General Delegat
al comunei

Domnul consilier Irimioiu Marius Ion , preqedintele de qedintd , declari deschise lucrlrile
qedin{ei ordinare a Consiliului Local al comunei Provifa de Sus din data de 30.03.2020 qi di
citire proiectului ordinei de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al qedinlei extraordinare a Consiliului Local al comunei
Provifa de Sus, din data de26.02.2020 ;

2. Proiect de hotErdre privind numirea Pregedintelui de gedinti ;

3. Proiect de hotdrdre privind punerea la dispozifia proiectului

"sprijin pentru preg6tirea aplicatiei de finanlare qi a documentaliilor de atribuire pentru
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apauzata din judetul Prahova, in
perioada 2014-2020" a terenului pentru construcfia noilor investifii aferente acestuia ;

4. Diverse.
Nefiind obiectii cu privire la proiectul ordinii de zi preqedintele de qedinf6, domnul Irimioiu

Marius Ion, il supune la vot qi este aprobat cu 11 voturi pentru, nici unul contra, nici o ablinere .

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al qedinfei

extraordinare a Consiliului Local al comunei Provila de Sus din data de 26.02.2020.
Nefiind obiecfii, dl. preqedinte de qedinld Irimioiu Marius Ion supune spre aprobare procesul

verbal al qedintei din data de 26.02.2020 care este aprobat cu l l voturi pentru, nici unul contra,
nici o ablinere .

Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotlr6re privind numirea
Preqedintelui de qedin{6" .Nefiind obiec{ii, dl. preqedinte de qedinfd lrimioiu Marius Ion supune

spre aprobare proiectul de hotEr6re care este aprobat cu 11 voturi pentru nici unul contra, nici o

abtinere.
Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi Proiect de hotirdre privind punerea la dispozitia

proiectului ,,Sprijin pentru pregdtirea aplicafiei de finanfare qi a documentafiilor de atribuire

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa tzata din judetul Prahova,

in perioada 2014-2020" a terenului pentru construcfia noilor investifii aferente acestuia ".
Domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei prezinti stadiul proiectului qi face

precizareafaptului cd in toamna acestui an se va semna contractual de finanlare .

Domnul consilier Ene Florian Marian cere informalii referitoarela zonele in care se vor face

aceste lucriri . Domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei solicitd planurile

proiectului qi detaliazd,zonele in care se vor executa aceste lucrfui .

Domnul consilier Gdman Dorel ridici problema zonelor din comun6 in care proiectul de

infrastructura apd qi canal nu se va implementa , care sunt propunerile pentru acoperirea acestor

zone.



Domnul Movileanu 'l'arcisius Ovidiu loan, Primarul oomunei face precizarea cd celelalte zone

care nu sunt prinse in proiectul inilial vor face parte din proiectele suslinr,rte de comuna Provila

de Sus .

Dupd tern-rinarea expunerii proiecttrlr-ri domnul preEedintc de qedinld Irimioir-r Marius Iou ,

intreabd dacd sunt neid.n'ruriri sau dacd cineva mai are vreo solicitare .

Nefrind obieclii sau alte intrebdri, dl. preqedinte de qedinla lrimioiLr Marius [on supune spre

aprobare proiectr-rl de hotdlAre care este aprobat cu 11 voturi pentru , nici unul contra, nici o

abfinere .

Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi,, Diverse".

La punctul diverse se inscrie la cuvAnt dl. Movileanu l'arcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei,

Dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu [oan, Primarul comunei dd citire convocatorului Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitard" ,, Parteneriat pentru Menegementul Deqeurilor -Prahova " inregistrat

cu nr.738 din data de 27.03.20202020 prin care ne convoacd in vederea aprobdrii schimbarii

modalitdlii de platd a seviciului de salubritate din t"rif in taxd pe perioada declardrii stdrii de

urgenfd . Domnul Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei face prectzarea cd taxa

serviciului de salubritate la nivelul comunei Provita de Sus respectiv valoarea contractelor

persoanelor frzice qi juridice de pe ruzalocahtdlii va fi pldtitd de Primdria Comunei Provila de

Sus urmdnd sd fie reouperatd in decursul anului .

Dupd expunerea acestui convocator nici un consilier nu a fost de acord cu semnarea buletinului

de vot care frce parte din cadrul convocatorului .

Av6nd in vedere cd nu mai existd inscrieri la cuvdnt, preqedintele de Eedin!6, dl. Irimioiu Marius
Ion, declard inchisd qedinla ordinard din data de 30.03.2020 .

Drept pentru ca1'e s-a ?ncheiat prezentul proces-verbal de qedin!6 .

Preqedinte de qedinld,
lrimioir"r Marius Ion

Secretar General Delegat al UAT,
Ionescu Mdddlina


