ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIU LOCAL

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

Incheiat astazi, 25 iulie 2019,la sediul Primariei comunei Pacureti , unde a avut loc sedinta ordinara a
Consiliului Local, convocata prin Dispozitia nr.113 /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.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 (26 iunie 2019).
-proiect de hotarare privind asocierea comunei Pacureti , cu judetul Prahova ,in vederea realizarii
obiectivului de interes public ,, Aparate (corpuri) de iluminat stradal, cu LED’’
-proiect de hotarare de aprobare a Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali
ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie 2019 –iunie 2019
-proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei necesare in vederea inventarierii in
domeniul public al comunei Pacureti , judetul Prahova ,a imobilului cladire dispensar Matita .
-diverse
Domnul primar propune introducerea pe ordinea de zi a sedintei a proiectului de hotarare privind
aprobarea prelungirii până la data de 30.12.2019 ,a Scrisorii degarantare de la FGCR IFN SA nr.
IG133318102./13.11.2013 în sumă de 1.485.000 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor
de plată a avansului de 1.350.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,
refacerea și modenizarea drumurilor clasificate în comuna Păcureți”, județul Prahova.
Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea propusa si se voteaza astfel :
pentru- 10 ; contra -0; abtineri-0
1Se trece la primul punct de pe ordinea de zi –. aprobarea proceselor verbale ale sedintelor
anteriaoare(26 iunie 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 asocierea comunei
Pacureti , cu judetul Prahova ,in vederea realizarii obiectivului de interes public ,, Aparate (corpuri) de
iluminat stradal, cu LED’’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.
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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 – discutii pe marginea proiectului .
Domnul consilier Draghici – ce veti face cu lampile vechi ? sunt becuri cu sodiu , care sunt foarte
bune .Ar trebui valorificate .
Domnul primar – se vor inventaria si veti hotari ce facem cu ele .
Presedinte de sedinta -daca nu mai sunt discutii -supun la vot proiectul :
Se voteaza pentru d-l Oprescu , dupa cum urmeaza : Pentru-9 ; contra - 0 ; abtineri -1
Hotararea nr. 24 afost adoptata
3. Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi-, proiect de hotarare de aprobare a Raportului
privind activitatea desfasurata de asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada
ianuarie 2019 –iunie 2019
, 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.25 a fost adoptata
4 Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi-, proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii
documentatiei necesare in vederea inventarierii in domeniul public al comunei Pacureti , judetul Prahova ,a
imobilului cladire dispensar Matita, 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.
Domnul primar – da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive la respectivul proiect de
hotarare .
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-7; contra - 0 ; abtineri -3
Hotararea nr.26 a fost adoptata
5. Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi-, proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii
până la data de 30.12.2019 ,a Scrisorii degarantare de la FGCR IFN SA nr. IG133318102./13.11.2013 în
sumă de 1.485.000 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de
1.350.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ,, refacerea și modenizarea
drumurilor clasificate în comuna Păcureți”, județul Prahova.- proiect initiat de primarul comunei .
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.
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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.
Domnul primar – da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive la respectivul proiect de
hotarare .
Presedinte de sedinta – are cineva ceva de discutat, pe marginea acestui proiect de hotarare?
Domnul consilier Oprescu – pana cand se poate prelungi?
Domnul primar – a solicitat AFIR – sa se prelungeasca garantarea .pana in 2020 , pana cand e termenul
de finalizare a lucrarilor . Au bani de luat , dar nu au adus situatia de lucrari .
Se voteaza , dupa cum urmeaza : Pentru-9 ; contra - 0 ; abtineri -1
6. Diverse
Presedintele de sedinta – va rog sa va inscrieti la cuvant .
Domnul consilier Draghici – il vad pe Purcaroiu ca face masuratori pentru instalatia de apa . Nu este un
proiect dupa care se lucreaza ?
Domnul primar – trebuie facut un proiect pentru bransamentele care mai sunt de realizat . Se face un
proiect .Ne-au cerut de la judet .
Domnul consilier Draghici – la islazuri tot Purcaroiu masoara ? nu mai sunt si alte firme ?cum se alege
firma ?
Domnul primar – se da pe SEAP si cine se incadreaza vine , nu e suma mare , se face atribuire directa .
Domnul consilier Oprescu – se mai schimba becurile ?
Domnulo primar – n u , pana nu se inlocuiesc lampile .
Domnul consilier Draghici – domnule priomar , ce facem cu domnul viceprimar ? am auzit ca e
imnternat la Voila .
Domnul primar – a fost internat la Bucuresti , cu depresie .
Domnul consilier Draghici – va spun aici de fata cu toata lumea , va aduc toate televiziunile Antenele ,
pe cap , sa vada toatra tara pe cine aveti subalten .
Domnil primar – acum e in medical , nu putem sa i facem nimic .
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 .25 iulie 2019
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
PACURETI

.D-l.OPRESCU GHEORGHE

 Jr. Iordan BALALIA
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