ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

SECRETAR

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

Incheiat astazi,28 MARTIE 2019,la sediul Primariei comunei Pacureti , unde a avut loc sedinta
ordinara a Consiliului Local, convocata prin Dispozitia nr. 69 /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, domnul viceprimar lipsind motivat .
Preşedintele de şedinţa, d-l.Draghici Adrian Ionel ,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 februarie 2019).
- proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie , mai
si iunie anul 2019.
- proiect de hotarare privind aprobarea transformării unui post ocupat de personal
contractual de execuție, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Păcureți
- proiect de hotarare privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de
violenta domestica pe raza com.Pacureti , jud. Prahova;
-diverse
Secretarul comunei – inainte de a aproba ordinea de zi , va anuntam ca proiectul de hotarare
inscris la punctul 3 de pe ordinea de zi i-si schimba denumirea in proiect de hotarare privind
aprobarea transformării unui post ocupat de personal contractual de execuție si modificarea
statului de functii al primariei comunei Păcureți, jud. Prahova
Se supune la vot ordinea de zi propusa de executiv cu modificare 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(25 februarie 2019) .
Presedintele de sedinta – are cineva ceva de discutat pe margine proceselor verbale supuse
votului ? daca nu le supun la vot . Se voteaza dupa cum urmeaza :
pentru- 10; contra -0; abtineri-0
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2.Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie , mai si iunie anul 2019
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.
Presedintele de sedinta –faceti propuneri
Domnul consilier Stan – propun pe d-l. Corduna
Presedinte de sedinta – mai are cineva o alta propunere ? daca nu supun la vot :
Se voteaza , dupa cum urmeaza : Pentru-9 ; contra - 0 ; abtineri -1
Hotararea nr. 12 a fost adoptata
3. Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi-, , 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.
Domnul consilier Draghici – de ce e nevoie sa fie transformat in functie publica ?
Secretarul comunei- in concordanta cu prevederile art. 2 din L. 188/1999, rerepublicata , cu
modificarile si completarile ulterioare :
Articolul (1) Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in
temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica
centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.
(2) Functionarul public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica. Persoana
care a fost eliberata din functia publica si se afla in corpul de rezerva al functionarilor publici isi
pastreaza calitatea de functionar public.
(3) Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere
publicaa) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei
publice, precum si asigurarea avizarii acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si
statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei
necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;
d) consilierea, controlul si auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
f) colectarea creantelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane
fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite
de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau
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institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
Articolul 111(1) Autoritatile si institutiile publice care au prevazute in statele de functii posturi de
natura contractuala, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevazute la art. 2 alin. (3) ,
au obligatia de a stabili functii publice in conditiile art. 107.
Ori activitatea de la compartimentul urbanism , presupune activitatio prevazute dde articolelel
mentionate mai sus.
Domnul consilier Draghici – si cealalta ce o sa faca .
Secretarul comunei – doamna Popescu are atributii pe cadastru si nu are studii de specialitate .

Presedinte de sedinta – mai 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.13 a fost adoptata
4 Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi- proiect de hotarare aprobarea componentei
echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza com.Pacureti , jud.
Prahova;proiect initiat de primarul comunei Pacureti .
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.
Doamnul 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. 14 a fost adoptata
5. Diverse
Presedintele de sedinta – va rog sa va inscrieti la cuvant .
Domna consilier Balalia – ce fel de becuri se pun la iluminatul public , ca se ard imediat . De
asemeni ce facem cu , curatenia in comuna?
Nemaifiind probleme urgente 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.

Contrasemnează:
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