ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIU LOCAL

PROCES VERBAL
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al com. Pacureti , jud. Prahova

Incheiat astazi, 21 august 2019,la sediul Primariei comunei Pacureti , unde a avut loc sedinta
ordinara a Consiliului Local, convocata prin Dispozitia nr.135/2019 a primarului comunei
Pacureti , jud. Prahova
La sedinta participa primarul, viceprimarul si secretarul comunei Pacureti, jud. Prahova .
Presedintele de sedinta face apelul nominal, reesind faptul ca la sedinta participa un numar de
11 consilieri din totalul de 11.
Preşedintele de şedinţa, d-l.Oprescu Gheorghe ,constată că sunt întrunite condiţiile legale
pentru desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv:
- aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare (25 iulie 2019).
-proiect de hotarare privind aprobarea adoptarii unor măsuri in vederea întocmiri
nomenclatorului stradal al comunei Pacureti , Judeţul Prahova
-diverse
Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza astfel :
pentru- 11 ; contra -0; abtineri-0
1Se trece la primul punct de pe ordinea de zi –. aprobarea proceselor verbale ale sedintelor
anteriaoare(25 iulie 2019).
Presedintele de sedinta – are cineva ceva de discutat pe margine procesului verbal supus
votului ? daca nu le supun la vot . Se voteaza dupa cum urmeaza :
pentru- 11; contra -0; abtineri-0
2.Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotarare privind aprobarea
adoptarii unor măsuri in vederea întocmiri nomenclatorului stradal al comunei Pacureti , Judeţul
Prahova’’proiect initiat de primarul comunei .
Doamna consilier Iordache – comisia de specialitate nr. 1 , din cadrul consiliului local , a dat
aviz favorabil proiectului de hotarare in forma propusa de executiv.
Doamnul consilier Oprescu - comisia de specialitate nr. 2 , din cadrul consiliului local , a
dat aviz favorabil proiectului de hotarare, in forma propusa de executiv.
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Domnul consilier Dulce – comisia de specialitate nr. 3 , din cadrul consiliului local , a dat
aviz favorabil proiectului de hotarare , in forma propusa de executiv.
Domnul primar – da citire referatului de aprobare a respectivului proiect.
In continuare secretarul comunei aduce lamuriri in legatura cu proiectul de hotarare supus
aprobarii si raspunde intrebarilor d-lor. consilieri .
Se fac propuneri – se propun urmatorii consilieri –pentru coordonator principal d-na. consilier
Iordache A. , pentru satul Pacureti este propusa d-na. consilier Balalia F., pentru satul Barzila d-l.
consilier Corduna I, pentru satul Curmatura d-l. consilier Oprescu G, pentru satul Slavu d-l.
consilier Dumitrescu I.si pentru satul Matita d-l. consilier Dulce I.
Presedinte de sedinta -daca nu mai sunt discutii -supun la vot proiectul :
Se voteaza , dupa cum urmeaza :
Pentru-11 ; contra - 0 ; abtineri -0
Hotararea nr. 28 afost adoptata
3. Diverse
Presedintele de sedinta – va rog sa va inscrieti la cuvant .
Domnul consilier Draghici –cat consuma becurilke pe care le-ati montat ?
Domnul primar – 35 w.
Domnul consilier Draghici –cele vechi erau de 25 w.
Domnul primar – nu toate , marea majoritate erau de 75 w , o sa vedeti la consum , la
urmatoarea factura .
Domnul consilier Oprescu – cu gunoiul cand vine ?
Domnulo primar – a ramas vinerea ,nu stiu ce s-a intamplat , am sunat si la CJ .
Nemaifiind probleme de discutat pe ordinea de zi , presedintele de sedinta declara sedinta
incheiata
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare original.
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