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Proces-Verbal
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Dragos-Voda , judetul
Calarasi, la data de 29.04.2011,ora 10:00
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 Balus Marian, ales conform dispozitiilor art. 35
din Legea nr. 215/2011,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Domnul Balus Marian–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
30.03.2011.
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 Actului aditional nr. 1 la Contractul de
asociere pentru implementarea proiectului ,, Sistem integrat de management al
deseurilor solide in judetul Calarasi .
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 Actului aditional nr. 1 la Contractul de
asociare pentru implementarea proiectului ,, Sistem integrat de management al
deseurilor solide in judetul Calarasi
Domnul primar prezinta raportul compartimentului de specialitate , expunerea de motive si
proiectul de hotarare pe articolae.
Domnul presedinte –Balus Marian – 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 .
Dl. Piscu Laurentiu – In ce stadiu se afla proiectul privind alimentarea cu apa potabila a
comunei
Dl . Cirstea Ilie –viceprimarul comunei – Dupa ce se emite de Consiliul Judetean Calarasi
autorizatia de construire imediat trecem la faza de executie in regie proprie.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi se propune incheierea lucrarilor sedintei ordinare din
data de 29.04.2011,se aproba cu unanimitate de voturi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal al sedintei ordinare .
Presedinte de sedinta,
Balus Marian

Secretar comuna,
Adam Viorel

