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Proces-Verbal
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Dragos-Voda , judetul
Calarasi, la data de 30.03.2011,ora 15:00

La lucrarile sedintei ordinare participa un numar de 11 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 ordinare 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
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 avem de dezbatut doua puncte
de dezbatut :
-1Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Dragos-Voda ,pe
anul 2011.
Domnul primar propune inscrierea pe ordinea de zi a altor doua puncte :
-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investii ,,Modernizarea si reabilitarea drumului comunal DC 25 –Dragos-VodaVilcelele –tronson Dragos-Voda (DN2A) –sat Bogdana –Autostrada Soarelui( A2) din
comuna Dragos-Voda,judetul Calarasi.
-Proiect de hotarare privind asocierea comunei Dragos-Voda cu Asociatia Sportiva
,,Victoria “ Dragos-Voda.
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
-1Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Dragos-Voda ,pe
anul 2011
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
-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investii ,,Modernizarea si reabilitarea drumului comunal DC 25 –Dragos-VodaVilcelele –tronson Dragos-Voda (DN3A) –sat Bogdana –Autostrada Soarelui( A2) din
comuna Dragos-Voda,judetul Calarasi
Domnul primar prezinta expunerea de motive , si proiectul de hotarare pe articole .
Dl Piscu L- ce valoare are lucrare ?
Dl Primar- Valoarea totala este de 628.258 €uro ,din care C+M 439.562 €uro pentru o
lungime totala de 2702 m.l. Detaliile proiectului va rog sa le studiati in Documentatia anexa
la prezentul proiect de hotarare.
Consiliul local finanteaza proiectarea in valoare de 40.000 lei .
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
Rog pe dl primar sa prezinte si ultimul punct din ordinea de zi .
Domnul primar : -Proiect de hotarare privind asocierea comunei Dragos-Voda cu
Asociatia Sportiva ,,Victoria “ Dragos-Voda
Daca mai sunt intrebari , nu mai sunt , supun la vot si acest proiect de hotarare. Se aproba cu
11 voturi pentru , din 11 consilieri locali in functie .
Domnul primar prezinta adresa nr. 236/01.03.2011 inaintata de doamna Stefanescu Silvia ,
directoare a scolii generale Dragos-Voda , prin care roaga Consilierii locali sa desemneza doi
reprezentati in Consiliul de administratie al scolii.
Propune domnul primar pe domnul Piscu Laurentiu –invatator si consilier local si pe domnul
Cirstea Ilie –profesor si viceprimar al comunei.
Se supune la vot , se aproba cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi se propune incheierea lucrarilor sedintei ordinare din
data de 30.03.2011.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul process-verbal al sedintei ordinare .
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