Judelul Vdlcea
Comuna Pdugegti
Consiliul local
Nr.861/19 ,02.2020
PROCES

- VERBAL

tncheiat astdzi, 19.02.2020, in qedin(a ordinard a consiliului local Paugegti,
care are loc in localul c6minului cultural Pdugegti gi la care particip6 un numdr de 10
consilieri din totalul de 11 consilieri in functie, ca urrnare a convocdrii primarului
nr. 762113.02.2020. Lipseqte domnul consilier Motorcea SlStineanu-Constantin.
La qedin{d mai participd Avan C5t61in, primarul comunei, Pdloiu Daniela,
secretarul general al comunei gi Bobilcd Dan, inspector.
Domnigoara Pdloiu Daniela, secretarul comunei, supune spre aprobare procesul
verbal al gedinlei din data de 31.01 .2020 gi cu un numdr de 10 voturi este aprobat in
forma in care a fost rcdactat.
Este prezentatd ordinea de zi:
l.Proiect de hotdr6re privind aprobarea organizdrii relelei qcolare a unitdlilor
de invdtdmdnt preuniversitar, pentru anul qcolar 2020-2021, din cadrul comunei
Pdugeqti, judetul VAlcea.
Iniliator: Avan Cdt6lin, primarul comunei Pduqegti.
2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea bugetului local al comunei Pduqeqti
pe anul 2020;
Iniliator: Avan Cdt6lin, primarul comunei Pduqeqti.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificSrii traseelor microbuzelor
qcolare din comuna P6uqeqti.
Iniliator: Avan Cdt6lin, primarul comunei Pduqeqti.
4.Diverse.
Este supusdla vot ordinea de zi gi aprobatd cu un numdr de 10 voturi "pentru".
' Domniqoara Pdloiu Daniela, secretarul comunei prezirtd, prevederile art.228.
din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ:
"Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru alesii locali
(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazvte de cartea I
titlul IV din Legea nr. 16t12003, cu modificarile si completarile ulterioare ) are
obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului
administrativ, de la incheierea sau participareala incheierea actului juridic respectiv,
care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridi ca fata de care alesul local are calitatea de
debitor al unei obligatii;

c) o

societate

la care detine calitatea de asociat unic ori functia de

administrator sau de la care obtine venituri;

d) o alta autoritate din care face parte;
din care face parte,
e) orice persoana frzica sau juridi ca, alta decat autoritatea
fel de cheltuieli ale acestuia;
care afacut o plata catre acesta ,u, u efectuat orice
f) asociatie sau fundatie din care face parte'
judetean aflat in
(Z) In exercitarea functiei, consilieruj local sau consilierul
sa anunte Ia inceputul sedintei
una dintre situatiile prevazute la alin. (1) are obligatia
personal pe care il 1e |a
consiliului locaI, respectiv a consiliului'judete* irt...rul
aza in mod obligatoriu in
adoptarea hotararii respective, anunt care se consemne
procesul-verbal al sedintei.
judetean nu
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau
hotararii consiliului cu
mai este luat in carcul pentru .uo*rnul necesar adoptarii
la adoptarea acestei
privire ra careacesta si-a anuntat interesur si nu are drept de vot
hotarari.
juridice incheiate cu
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele
in conditiile Legii nr'
incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta
176l2}t0, cu modificarile si completarile ulterioare.
in
(5) Fapta alesilor locali de u incalca prevederile alin. (1) si legislatia

'privina

materie
sanctioneaza

conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se
6
cv diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum

luni."

la Pct. 1 din ordinea de zi'
l.proiect i, hotdrfrre privind aprobarea orgunizdrii relelei Scolare
din cudrul
unitdlilor de tnvdldmfrnt prruiiurrsitar, penttu anul Scolar 2020-2021,
Se trece

comunei Pdu;e$ti,

iudelul Vhkea'

de hotdr0re qi referatul -de
unitdlilor de invatdmdnt
aprobare privind aprobarea organizdrii relerel qcorare a
Pduqeqti' judelul
preuniversitar, prrrt,, anul qcoli, ZOZO-2021, din cadrul comunei
Domnul

p.i-u, Avan Catdlin prezintd proiectul

V61cea.

Domnul Bobilca Dan, inspector, prezintd raportul privind aprobarea
pentru anul
organ\ztrii relelei gcolare a unitSlilor de inva!6m6nt preuniversitar,
q.Ilu, 2020-2021, din cadrul comunei Pduqeqti, judelul V61cea.
a

de avizare
Domniqoara P6loiu Daniela, secretarul comunei, prezintdraportul
legalitdlii proiectului de hotdr6re.
comisiei pentru
Domnul consilier Fota Nicolae Cristian prez\ntd raportul
sportive qi de
inv6!6mdnt, culte, sdndtate, culturS, proteclia social6, activitali
agrement ) care avizeazd, favorabil proiectul de hotdrare.
pentru progllme
Domnul consilier Goran Gheorghe , prezint'raportul comisiei
domeniului public gi
de dezvortare economico-so ciard, bulet-dnanle, administrarea
mediului, servicii 9i
privat al localitalii, agricultura, gospJdetit. comunala; proteclia
come4, carc avizeazdfavorabil proiectul de hot[r6re.
Dezbateti.
r5m6ne la
Domnul consilier Bugiu Gheorghe intreabd dacdgrupa pregatitoare
Grddinila Barcanele.

-

toate satele. De asemenea,ya fi reziliat qi contractul pentru puntea de Ia Gereqti,
care expird in luna aprilie 2020.
Intrucdt nu sunt dezhateri, se supune la vot proiectul de hotdrdre qi cu un
numdr de 10 voturi ,,pofltru" este aprobat, fiind adoptatd. hotdrdrea nr.9, care face
parte integranti din prezentul proces verbal.

Dezhatei
Se trece la pct.3 din ordinea de zi.

3,Proiect de hotdrfi.re privind aprobarea modfficdrii traseelor microbuzelor
Ecolare din comuna PduEeEti ;
Domnul primar Avan Cdtdlin prezintd proiectul de hotdrdre gi referatul de
aprobare privind aprobarea modificdrii traseelor microbuzelor qcolare din comuna
Pduqeqti

;

Domnul Bobilcd Dan, inspector, prezintd raportul privind
modificdrii traseelor microbuzelor qcolare din comuna Pduqeqti

aprobarea

;

Domniqoara Pdloiu Daniela, secretarul comunei, prezintd, raportul de avizare a
legalitdlii proiectului de hotdrdre.
Domnul consilier Fota Nicolae Cristian prezintd raportul comisiei pentru
invdtdmdnt, culte, sdndtate, cultur6, protectia social6, activitSli sportive gi de
agrement, care avizeazd favorabil proiectul de hotbrdre.
Domnul consilier Goran Gheorghe, prezintd, raportul comisiei pentru programe
de dezvoltare economico-so ciald, buget-fin an\e, administrarea domeniului public gi
privat al 1oca1it61ii, agriculturd, gospoddrire comunald, protec(ia mediului, servicii gi
comerf, carc avizeazdfavorabil proiectul de hotdrdre.
Domnul consilier Gdinuge Emil prezintd, raportul comisiei pentru
administralie publicd 1oca16, juridic6, apdrarea ordinii publice, respectarea
drepturilor cet6(enilor, care avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre.
Dezbateri.
Domnul director Fota Nicolae Cristian propune sd se mai infiinleze sta{ie de
microbuz la Bugiuleqti - Ilinescu, o stafie la $erbinqeti qi o stafie la V61eni.
Se supun Ia vot propunerile qi cu 10 voturi pentru sunt aprobate.
Intrucdt nu mai sunt dezbateri, se supune la vot proiectul de hotdr0re qi cu un
numdr de 10 voturi ,,porrtru" este aprobat, fiind adoptatd hotdr6rea nr. 10, care face
parte integranti din prezentul proces verbal.
Pentru care am incheiat prezentul proces verbal

-

Pregedinte de
Nedelcu
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Secretar general,

tu

Daniela Pdloiu

tot acolo'
Domnul director Fota Nicolae Cristian r6spunde cdvarfimfine
proiectul de hot6r6re qi cu un
Intrucat nu mai sunt dezbateri, se supune la vot
adoptatd hot6r6rea nr'8' care face
num6r de 10 voturi ,,perltru" este aprobat, fiind
parte integrantd din prezentul p,roces verbal'
Seirru la Pct.2 din ordinea de zi'
local al comunei
Z.Proiect de hotdrfrre privind aprobarea bugetului
PduEeqti Pe anul 2020;
hot6r6re qi referatul de
Domnul primar Avan c6t61in prezintd-proiectul de
aliomunei Pduqeqti pe anul2020;
aprobare privind aprobarea bugetuluilocal
privind aprobarea
Domnul Bobilca Dan, inspector, preztntd raportul
bugetului local al comunei Pduqeqti pe anul 2020;
ptezintdraportul de avizarc a
Domniqoara Paloiu Daniela, secretarul comunei,
lega1it6lii proiectului de hotdrdre'

*Pottul comisiei pentru
Domnul consilier Fota Nicolae - cristian prezintd
activit[1i sportive 9i de
inv6!6m6nt, cult., sdn[tate, cultur6, proteclia sociald,
de
agrement ) care avizeazd favorabil proiectul
.ho-tdr6re'
comisiei pentru proqSm:
ptezirfidraportul
Gheorghe
,
Goran
consilier
Domnul
administrarea domeniului public ai
de dezvortare economico-so ciard,buget-finanle,
proteclia mediului' servicii qi
privat al 1oca1it61ii, agriculturd, gospodarir. comunala,
come4, cate avizeuri fuuo'abil proiectul de hot6r0re'

pentru
Domnul consilier Gdinuqe Emil prezintd raportul comisiei
ordinii publice, respectarea
administralie publicd 1oca16, juridica, _apdtarea

de hot6r6re'
drepturilor cet6leni1or, care avizeazd favorabil proiectul
Dezbateri:
prevederile din Legea
Domnul primar Avan c6t61in atatd c6 nu se respecta
pentru asistenld social6, r6m6n6nd o 1un6
bugetului intrucat nu s-au asigurat sumele jin
bugetul local' Mai aratd cd trebuia sd
neacoperitd qi trebuie suportata difererrp
s-a respectatlegea qi trebuie
fie asigurate sumele pe primele doud trimestre, Ju, n,
La fer s-a intamplat qi cand s-a aprobat
s6 asiguram diferenla tot din buietul rocal.
c6 nu iqi asumS raspunderea
releaua qcolar6, Inspectoratul $colar ne-a comunicat
consiliului local sd asigure
pentru diferenlele salariale ale-profesorilor, solicitdnd
alte localitdli nu s-au achitat banii
diferenla sumelor. De asemenea, mai aratd c6 in
considerS cd este necesar
pentru asistenla social6, fiind folosili pentru alte activitali.
microbuz qcolar'
s6 achizilionam un autocar Ei o s6 rdmdndun
activitdli sportive, activitali
Autocarul va fi folosit pentru concursuri qcolare,
.,ru fi inchiriat pentru organlzare de evenimente' excursii' iar
ale cultelor retigioa*,
de 50'000 lei'
din banii irr.urulip*tru inchirieri se va amortizainvestilia
2 qi 3 la drumuri
Arat[ c6 s-au reziliat contractele de lucrdri pentru loturile
PNDL. Executanlii contractelor solicitau
intruc't nu ,-u, oblinut bani pentru
'prin acte adilionale qi de comun aoord au fost
indexare fu pr.frl- contractului
pentru modernizarc drumuri'
reziliate. De asemenea, se va Lctualiza proiectul
renunle la multe lucrIri din
intrucat cel vechi nu mai este de actualitate, trebuie si se
fi un singur strat de asfalt pentru
acel proiect, cum ar fi rigolele, in noul proiect va

PROCES VERBAL

incheiat astizi 13.03.2020, cu ocazia sigilSrii, numerotirii prezentului
dosar care cuprinde procesul verbal al gedintei din data de L9.02.2020 gi
materialele prezentate ?n gedintS, continind un numdr de file.
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Secretar general,
Daniela Plioiu
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