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]UDETUL OLT
CONS LIUL TOCAL AL

ORASULUI PIATRA OLT

Nt.71822 /28.01,.2A79
PROCES VERBAL

lncheiat azi 28.01..2019 in sedinta publica ordinara

a

Consiliului local al orasului Piatra Olt

sedinta sunt prezenti 15 si s au inscris in registrul de evidenta un numar de 15
consilieri din totalul de 15 consi ieri.
La

Sunt prezenti, de asemenea, domnul primar, Udrescu Tudor si domnul secretar, Petrisor
Stoica.
Asigurarea deschiderii lucrarilor sedintei este facuta de catre dl.secretar, petrisor Stoica.
Doamna presedinte de sedinta, Cringus Anca, supune spre aprobare procesul verbal al
sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia domnilor consilieri, aprobandu se cu 15 voturi

,,pentru", 0 voturi ,,contra", 0 abtineri.
De asemenea face precizarea ca

toti consilierii au primit mesajele de convocare in data

de 21.01.2019.
Doarnna presedinte de sedinta, Cringus Anca, arata ca s-a convocat sedinta publica
ordinara din data de 28.01.2019 cu urmatoarea ordine de zi:

1.

2.
3.
4.
5.

Proiect de hotarare cu privire a: alegerea presedintelui desedinta.
lnitiator, Tudor [Jdrescu, primarul orasu ui Piatra Olt.
Proiect de hotarare cu privire la: aprobare constituire Grup Local de Actiune pentru
imbunatatire situatie romi si Planul localde actiune pentru anul 2019.
lnitiator, Tudor Udrescu, primarul orasului Piatra Olt.
Proiect de hotarare cu privire lat aprobare retea scolara 2019-2020.
lnitiator, Tudor Udrescu, primaru orasului Piatra Olt.
Proiect de hotarare cu privire la: aprobare Plan lucrari de interes local ce se vor executa
de catre beneficiarii Legii 416/2001 pentru anul 2019.

lnitiator, Tudor Udrescu, primarulorasului Piatra Olt.
lntrebari si interpelari.

Doamna presedinte de sedlnta incunost nteara Cois
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supliTnenteaza cu urmatoru prolect:
Proiect de hotarare cu privlre a: aprobarea so cltarli Lne sc'so: ca;:'=_.:
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Dupa prezentare, ordinea de z sl cea suplirnentara au fost Supuse
cu 15 voturi ,,pentru", 0 voturi contra, 0 abtinerl.
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ln continuare, doamna presedlnte de sedinta prezlnta Prolectu de hotarare cu prlv
alegerea presedintelui de sedinta.

re

a:

Doamna consilier Vulcanescu Miruna propune pe domnulconslller Dragan lie.
Doamna presedinte de sedinta precizeaza ca sunt cele doua rapoarte, aespectiv raportu
comisiei de specialitate din cadrul Consi iului local si raportul compartimentului de specialitate
din cadrul aparatului de specialitate al primaruluiorasului Piatra olt.
Doamna presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cLr 15

voturi ,,contra", O abtineri, devenind astfel Hotararea nr.1/28.01.2019 cu
privire la alegerea presedinteluide sedinta.

voturi ,,pentru",

O

ln continuare, doamna presedinte de sedinta prezinta Proiectulde hotarare cu prlvire la:
aprobare constituire Grup Local de Actiune pentru imbunatatire situatie .omi si Planu local de
actiune pentru anul 2019.
Doamna presedinte de sedinta precizeaza ca sunt cele doua rapoarte, respectlv raportul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local si raportul compartimentului de specialitate
din cadrulaparatuluide specialitate al primarului orasu ui Piatra Olt.
Doamna presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 15
voturi ,,pentru", O voturi ,,contra", 0 abtineri, devenind astfel Hotaaarea ff.2128.07.201'9 cu

privire a: aprobare constituire Grup Local de Actiune pentru imbunatatire situatie romi

si

Planul localde actiune pentru anu 2019.
ln continuare, doamna presedinte de sedinta prezinta Proiectulde hotarare cu privire a:
aprobare retea scolara 2019 2O2O.
Doamna presedinte de sedinta precizeaza ca sunt ce e doua rapoarte, respectiv raportul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local si raportu compartimentului de specialitate
din cadru aparatulul de specia itate al primarului orasului Piatra Olt.

cu
voturi ,,pentru", O votuai ,,contra", O abtineri, devenind astfel Hotararea fi.3/28.07.2079
Doamna presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba

privire lar aprobare retea scolara 2019-2020.

15
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n continuare, doamna presedinte de sed nta prez nta Pro eciL- de
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aprobare Plan ucrari de lnteres loca ce se vor execlta de catre benef c ar'
pe ntru anul 2019.
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Doamna presedinte de sedinta precizeaza ca sunt ce e doua rapoarte, .espectlv raportu
comisiei de specia itate din cadru Consi iu ui loca si raportu compartlmentului de specla ltate
din cadrul aparatului de specialitate al prlmarului orasului Piatra o t.
Doamna presedinte de sedlnta supune la vot proiectu de hotarare care se aproba

cu

15

voturi ,,pentru",0 voturi ,,contra", O abtineri, devenind astfel Hotaraaea ff.4/78.01.2079 ct)
privire lar aprobare Plan lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii
416/2001 pentru anul 2019.
ln continuare, doamna presedinte de sedinta prezinta Proiectul de hotarare cu privire a:
aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de la FNGCIMM sA lFN.
Doamna presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba

cu

15

voturi ,,pentru",0 voturi ,,contra",0 abtineri, devenind astfel Hotararea fi.5128.07.2079 cu
privire la: aprobarea solicitarii uneiscrisoride garantie de la FNGCIMM SA lFN.
Intrebari si interpelari:
Dl.consilier Stan Laurentiur Vorbisem cu domnul viceprimar in legatura cu un porn de
taiat. De asemenea mai adusesem in discutle despre acea gura de canal.
Dl.consilier Bungiu ALexandru: Sunt cativa proprietari de cai la Criva, as vrea, daca se
poate, un concurs de cai, de Rusalii se poate face.
Dl.primar: Luati initiativa, forrnatl un comitet, initiati un proiect de hotarare.

Dl.consilier Bungiu Alexandru: Peste drum de Pasa, este o salcie pe domeniLr pub ic,
care trebuie taiata.
Dl.primar: De acord.

Nemaifiind discutii, doamna presedinte de sedinta declara incheiate lucrarile sedintel
publice ordinare a Consiliu ui Loca al orasului Piatra Olt.
care am incheiat prezentul proces-verbal.
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Petrisor STOICA

