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PROCES VERBAL
=======================

Incheiat astazi 22 noiembrie 2010 in sedinta extraordinara a
Consiliului local, care are loc la sediul Consiliului local la orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliul local sunt prezenti
14, lipseste motivat domnul Nastase Gheorghita.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita si ca in baza
art.39 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a convocarii nr. 7196
din 19.11.2010 a fost convocat consiliul local in sedinta extraordinara prin
dispozitia primarului.
Domnul Cucoanes Viorel, presedinte de sedinta, prezinta urmatorul
proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Umbraresti pe anul 2010.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul
ordinii de zi. Este aprobat cu un numar de 14 voturi ‘’pentru’’ .
Domnul primar nefiind in localitate, viceprimarul prezinta proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Umbraresti pe anul 2010, precum si expunerea de motive la acest proiect de
hotarare.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Umbraresti.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Sevastre Gheorghe – ce semnifica cuvintele SF si PT.
Viceprimarul ii explica ca nici un proiect nu se poate depune fara
studiul de fezabilitate(SF) si proiectul tehnic(PT) aprobate de consiliul local,
impreuna cu toate avizele necesare.
Matei Toader – suma prevazuta pentru efectuarea gardului de la scoala
Umbraresti-Deal , crede ca este prea mica. Viceprimarul spune ca s-a prevazut
suma respectiva, 15.000 lei, numai pentru gardul din spatele scolii de la calea
ferata.

Ojoc Teodor – nu stie cati metri de gard se pot construi din suma de
15.000 lei.
Cucoanes Viorel – a ridicat de mai multe ori problema gardului de la
scoala Salcia, dar nu stie cand se va rezolva.
Rusu Valentin – intreaba daca se va lasa poarta de acces pentru elevii de
peste linie , distanta este prea mare pentru elevii din zona respectiva(circa 1km).
Propune sa se lase poarta pentru elevi si cetateni.
Turcu Vasile – problema gardului de la scoala Umbraresti-Deal este
ridicata de mult timp, scoala este amplasata la DN, este vizitata mai des de catre
reprezentantii Inspectoratului. De asemeni s-a mai discutat si problema portii de
acces si la timpul respectiv s-a luat hotararea sa nu se lase poarta. Problema este
ca cetatenii care circula prin curtea scolii deterioreaza burlanele de scurgere a
apei precum si altele. Personal, in calitate de director scoala nu este de acord cu
poarta de acces dinspre calea ferata, Pe viitor nu vom putea amenaja nici terenul
de sport, cetatenii vor fura ce vor putea, poate chiar si portile de fier.
Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta supune aprobarii
consiliului local proiectul de hotarare privin rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2010, fiind aprobat cu un numar de 14 voturi ‘’pentru’’.
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de sedinta declara
inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur
exemplar.
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