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Proces-Verbal
Incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Dragos-Voda , judetul
Calarasi, la data de 28.02.2011,ora 15:00

La lucrarile sedintei extraordinare participa un numar de 9 consilieri locali din totalul de 11 in
functie
Participa de drept domnul Moldoveanu Marius , Primarul comunei 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 9 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 extraoradinara din data de
17.02.2011.
Dl Presedinte – supun la vot procesul-verbal, se aproba cu unanimitate de voturi, fara
amendamente.
Domnilor consileri pe ordine de zi a sedintei extaraordinare de dezbatut un singur punct:
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
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 9 voturi
pentru .
Domnul consilier Popa Ion propune introducerea unui nou punct pe ordine de zi –situatia
pazei bunurilor locuitorilor din comuna Dragos-Voda .
Domunul presedinte Rusu Dumitru supune la vot acesta propunere , se aproba cu 9 voturi
pentru.
Dau cuvantul domnului primar Moldoveanu Marius , primarului comunei Dragos-Voda sa
prezinta aceste proiecte de hotarare :
Domnul Moldoveanu Marius, primarul comunei ,prezinta
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
Domnul primar prezinta raportul compartimentului de specialitate , expunerea de motive si
proiectul de hotarare pe articolae.
Domnul primar expilca de unde s-au primit cei 375.000 lei ,si unde sunt prevazuti a fi cheltuiti
.Din suma primita 200.000 lei sunt prevazuti a fi cheltuiti pentru Proiectul tehnic la extinderea
alimentarii cu apa potabila a satului Dragos-Voda , 95.000 lei pentru functionarea Centrului de
zi pentru primire copii scolari si prescolari Dragos-Voda si 80.000 lei pentru cofinantare la
Baza sportiva Dragos-Voda.
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 9 voturi pentru ,din totaulu de
9 consilieri prezenti la lucrarile sedintei extraordinare.
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 :
Trecem la discutarea celui de al doile punct din ordinea de zi aprobata –situatia pazei
bunurilor locuitorilor din comuna Dragos-Voda.
Domnul Popa Ion – asa cum se prezinta situatia pazei nu se mai poate continua. Nimeni nu
raspunde de paza bunurilor locuitorilor din comuna Dragos-Voda.
Domnul primar- situatia se poate rezolva legal prin angajarea de personal pentru infiintarea
politiei locale , dar nu sunt bani pentru dotari si functionare.
Domnul secretar –paza se poate asigura legal numai prin infiintarea politiei locale sau prin
camere video de supraveghere a strazilor localitatii, mai ales pe timp de noapte.
Domnul primar- este o propunere buna a domnului secretar , daca este posibil si legal o sa
initiez un proiect de hotarare in acest sens.
Domunul presedinte Rusu Dumitru –
Nemaifiind alte puncte de dezbatut pe ordine de zi propun inchiderea lucrarilor sedintei
extraordinare din data de 28.02.2011, se aproba cu 9 voturi pentru.
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