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          Încheiat azi 29.06.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, 
convocată de dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei Provița de Sus, prin 
dispoziția nr. 69 / 18.06.2020 . 
         Dl. Goagă Gabriel, Secretar General al comunei, face apelul nominal al domnilor consilieri, 
rezultând că la lucrările ședinței participă un număr de 11 consilieri din 11 consilieri în funcție. 
La lucrările ședinței, în afara domnilor consilieri, participă dl. Goagă Gabriel, Secretar General al 
comunei Provița de Sus, dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei .  
        Domnul consilier Voiculescu Ion Florin , președintele de ședință , declară deschise lucrările 
ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus din data de 29.06.2020 și dă 
citire proiectului ordinei de zi:   

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, 
din data de  27.05.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor a comunei 
Provița de Sus 

3. Proiect de hotărâre privind  numirea Preşedintelui de şedinţă. 
4. Diverse . 

        Nefiind obiecții cu privire la proiectul ordinii de zi președintele de ședință, domnul 
Voiculescu Ion Florin, î-l supune la vot și este aprobat cu 11  voturi pentru , nici unul contra  , 
nici o abținere .  
        Se trece la primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței 
ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de Sus din data de  27.05.2020. Nefiind obiecții, 
dl. președinte de ședință supune spre aprobare procesul verbal al ședintei din data de 27.05.2020 
care este aprobat cu 11 voturi pentru  .  
        Se  trece la punctul doi de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind  aprobarea  
Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor a comunei Provița de Sus”. Domnul consilier Ene 
Florian Marian solicită lămuriri cu privire la proiectul de hotărâre . Secretarul general al comunei 
arată că PAAR se actualizează anual și ori de câte ori este necesar (apar modificări în structura 
instituției). Apărând modificări în cadrul instituției se impunea actualizarea PAAR . Nefiind 
obiecții sau întrebări suplimentare dl. președinte de ședință Voiculescu Ion Florin supune spre 
aprobare proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru .  
       Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi ,, Proiect de hotărâre privind numirea 
Președintelui de ședință”. Domnul consilier Voiculescu Ion Florin propune ca președinte de 
ședință pe domnul consilier Stanciu Ion, iar domnul consilier Burlacu Ciprian propune ca 
președinte de ședință pe domnul consilier Drăgan Bogdan Fănel. Se supune la vot propunerea 
privind numirea domnului consilier Drăgan Bogdan Fănel ca Președinte de ședință pentru 
perioada iulie – septembrie 2020 și este ales ca Președinte de ședință pentru perioada iulie-
septembrie 2020 cu 10 voturi pentru și o abținere (domnul consilier Voiculescu Ion Florin). 
        Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi ,, Diverse”. Având în vedere că nu există 
înscrieri la cuvânt, președintele de ședință, dl. Voiculescu Ion Florin, declară închisă ședința 
ordinară din data de 29.06.2020. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de ședință  

Președinte de ședință ,                                                               Secretar  General al UAT, 
Voiculescu Ion Florin                                                                        jr. Goagă Gabriel 


