ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

SECRETAR

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

Incheiat astazi, 23 mai 2019,la sediul Primariei comunei Pacureti , unde a avut loc sedinta ordinara
a Consiliului Local, convocata prin Dispozitia nr. 88 /2019 a primarului comunei Pacureti , jud.
Prahova
La sedinta participa primarul si secretarul comunei Pacureti, jud. Prahova .
Presedintele de sedinta face apelul nominal, reesind faptul ca la sedinta participa un numar de 10
consilieri din totalul de 11.Viceprimarul comunei lipsind motivat .
Preşedintele de şedinţa, d-l.Corduna Ion ,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 (24 aprilie 2019).
-proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță
pentru personalul din cadrul primariei comunei Pacureti , jud. Prahova .
-proiect de hotarare privind aprobarea modificarii componentei Consiliului Comunitar
Consultativ al comunei Păcureți , jud. 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(24 aprilie 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- 10; contra -0; abtineri-0
2.Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul primariei comunei
Pacureti , jud. Prahova . , proiect initiat de primarul comunei .
Doamna consilier Iordache – comisia de specialitate nr. 1 , din cadrul consiliului local , a adat
aviz favorabil proiectului de hotarare in forma propusa de executiv.
Doamnul consilier Oprescu – comisia de specialitate nr. 2 , din cadrul consiliului local , a adat aviz
favorabil proiectului de hotarare, in forma propusa de executiv
Domnul consilier Dulce – comisia de specialitate nr. 3 , din cadrul consiliului local , a adat aviz
favorabil proiectului de hotarare , in forma propusa de executiv.
Presedinte de sedinta – are cineva ceva de discutat ? daca nu supun la vot :
Se voteaza , dupa cum urmeaza : Pentru-10 ; contra - 0 ; abtineri -0
Hotararea nr. 20 afost adoptata
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3. Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi-, proiect de hotarare privind aprobarea
modificarii componentei Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Păcureți , jud. Prahova ,
proiect initiat de primarul comunei .
Domnul primar – da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive la respectivul proiect de
hotarare .
Doamna consilier Iordache – comisia de specialitate nr. 1 , din cadrul consiliului local , a adat
aviz favorabil proiectului de hotarare in forma propusa de executiv
Doamnul consilier Oprescu – comisia de specialitate nr. 2 , din cadrul consiliului local , a adat aviz
favorabil proiectului de hotarare, in forma propusa de executiv.
Domnul consilier Dulce – comisia de specialitate nr. 3 , din cadrul consiliului local , a adat aviz
favorabil proiectului de hotarare , in forma propusa de executiv.
Presedinte de sedinta – are cineva ceva de discutat, pe marginea acestui proiect de hotarare? daca nu
il supun la vot :
Se voteaza , dupa cum urmeaza : Pentru-10 ; contra - 0 ; abtineri -0
Hotararea nr.21 a fost adoptata
6. Diverse
Presedintele de sedinta – va rog sa va inscrieti la cuvant .
Domnul consilier Stan – la Matita , conducta de apa e sparta rau deasupra la Carabus.S a auzit ca
ati promios ca dati Caminul de la Matita la parohie .
Domnul primar – nu este adevarat .Cu apa o sa rezolvam .
Domnul consilier Draghici – de 15 ani , e facut un proiect pentru dispensar sus la preoteasa , ca
dispensarul actual , numai dispensar nu e .Stiu ca s- a facut proiect , s-au investit bani , vreo 50 de
milioane la vremea aia . Ce s –a intamplat ?.Cand se fac contractele poentru pasunat ? cu gunoiul cand
se incepe?
Domnul primar – avem dispensar , are toate avizele .Incepand cu 1 iunie incepe activitatea cu
gunoiul . Contractele cu pasunile se vor incheia dupa obtinerea extrasului de carte funciara , dureaza
ceva timp .
Domnul consilier Oprescu – cand s-a dat brutaria la parohie , s-a spus ca nu are voie sa o
inchirieze, ori , vad ca s-a deschis farmacie .De asemeni , cand s a dat doispensarul la Mediurg , au
promis ca fac investitii – nu s-a facut nici o investitie .Cate contracte s-au facut pentru gunoi ?sunt case
unde suntcate 7 membrii , au facut contract pentru toti ?
Domnul primar – la farmacie este cu contract de comodat , nu se ia chirie.Pentru ceiu care nu au
facut contract , se va incasa taxa de salubrizare , pe care ati stabilit-o prin hotarare .
Doamna consilier Balalia – cu becurile se mai face ceva ? s-au mai ars altele intre timp .
Domnul primar – se va rezolva .
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.

PACURETI .23 mai 2019
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
PACURETI

.D-l.CORDUNA ION

 Jr. Iordan BALALIA

2

