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Proces-Verbal
Incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Dragos-Voda , judetul
Calarasi, la data de 17.02.2011,ora 10:00
La lucrarile sedintei extraordinare participa un numar de 11 consilieri locali din totalul de 11 in
functie
Participa de drept domnul Moldoveanu Marius , Primarul comunei Dragos-Voda
Invitati doamna Stefanescu Silvia director al scolii generale cu clsele 1-8 Dragos-Voda.
Presedinte de sedinta domnul consilier local Rusu Dumitru, ales conform dispozitiilor art. 35
din Legea nr. 215/2011,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Domnul Rusu Dumitru –presedinte de sedinta
Declar deschise lucrarile sedintei extraordinare care este statutara .La lucrari participand un
numar 11 de consileri locali in functie .
Dau cuvantul domnui secretar Adam Viorel sa prezinte procesul-verbal al sedintei anterioare.
Dl. Adam Viorel da citire procesului-verbal incheiat in sedinta oradinara din data de
10.02.2011.
Dl Presedinte – supun la vot procesul-verbal, se aproba cu unanimitate de voturi, fara
amendamente
Domnilor consileri pe ordine de zi a sedintei extaraordinare avem de dezbatut doua puncte
de dezbatut :
1-Proiect de hotarare privind aprobarea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru
nevoile unei familii ,necesare stabilirii cuantumului ajutorului social
3- Prezentarea de domana director a unei informari privind cheltuirea sumei de 91.000 lei in
anul 2010.
Daca mai sunt alte probleme care trebuiesc discutate in regim de urgenta. Daca nu sunt
supun la vot proiectul ordinii de zi , cine este pentru , cine este contra .Se aproba cu 11 voturi
pentru ,din totalul de 11 consilieri locali i n functie.
Dau cuvantul domnului primar Moldoveanu Marius , primarului comunei Dragos-Voda sa
prezinta aceste proiecte de hotarare :
Domnul Moldoveanu Marius, primarul comunei ,prezinta
1-Proiect de hotarare privind aprobarea limitelor ale veniturilor potenţiale provenite din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă
necesitate pentru nevoile unei familii ,necesare stabilirii cuantumului ajutorului social
Domnul primar prezinta raportul compartimentului de specialitate , expunerea de motive si
proiectul de hotarare pe articolae.
Domnul presedinte –Rusu Dumitru – Daca sunt dezbateri la acest punct din ordinea de zi ,
daca nu sunt supun la vot acest proiect de hotarare in ansamblul lui , cine este pentru, cine

este contra , se abtine cineva . Se supune la vot ,se aproba cu 11 voturi pentru ,din totaulu de
11 consilieri in functie .
Daca nu mai sunt dezbateri la acest punct propune sa trecem la punctul urmator din ordinea
de zi , dau cuvantul domnului primar sa prezinte acest punct :
Domnul primar
2- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social,pe anul 2011
Domnul primar prezinta expunerea de motive , raportul comapartimentului de specialitate din
cadrul aparatului primarului si proiectul de hotarare pe articole .
Dl presedinte de sedinta -daca mai sunt amendamente , nu sunt , se supune la vot acest
proiect de hotarare in ansamblul lui , cine este pentru , cine este contra, se abtine cineva , se
aproba cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte Rusu Dumitru
Mai departe , asa cum a fost convocarea , dau cuvantul domanei director Stefanescu
Silvia ,pentru a prezenta pe capitole si subcapitole cheluielile efectuate din bugetul scolii
generale in anul 2010.- Doamna director a inmanta fiecarui consilier un document in care sunt
prezentate toate cheltuielile efectuate din bugetul scolii generale Dragos-Voda , dar si cele
din arendarea suprafetei de 22,50 ha detinute in proprietate de scoala.
Domnul secretar Adam Viorel
Va rugam sa ne explicati pe ce s-au cheltuit 91.000 lei , bani care nu sunt preavazuti in
bugetul local si totusi s-au efectuat/prestat lucrari la scoala generala.
Domana director –Stefanescu Silvia
Pentru de suma de 91.000 lei SC PASCAL srl Calarasi a efectuat lucrari la scoala generala
, bani care au fost achitati -60.000 lei , suma ce afost aprobata prin Hotarare a Guvernului la
data de 15.12.2010. Avem promisiuni de la Inspectoratul scolar ca o sa pot plati si diferenta.
de 31.000 lei.
Domnul presedinte Rusu Dumitru
Multumeste domanei director pentru justificarile facute si pentru toate explicatii date in
vederea clarificarii cheltuirii banilor alocati in anul 2010.
Daca mai sunt intrebari , nu mai sunt .
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi se propune incheierea lucrarilor sedintei extraordinare
din data de 17.02.2011.
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