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Proces-Verbal
Incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Dragos-Voda , judetul
Calarasi, la data de 28.06.2011,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
Sedinta ordinara a fost convocata in baza Dispozitiei nr. 382/23.06.2011
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 sedintei din 25.05.2011.
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 utilizarii sumei de 330.000 lei din fondul de
rulment
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 utilizarii sumei de 330.000 lei din fondul de
rulment
Domnul primar prezinta raportul compartimentului de specialitate , expunerea de motive si
proiectul de hotarare pe articole
Dl .Piscu L. – pentru ce se va utiliza suma de 330.000 lei din fondul de rulment ?.
Dl primar- se platesc 40.000 lei pentru SF la asfaltarea celor 2702 m.l. DC 25 si 290.000 lei
pentru conducata de apa , racorduri ,put forat si o pompa sumersibila. Iar alti 200.000 lei , tot
pt. alimantare cu apa potabil a satului Dragos-Voda , sunt aprobati deja in bugetul local pe
anul 2011.
Dl Rusu D.- cum se procedeaza la racordarea gospodariilor pupulatiei la conducata de apa
potabila a comunei
Dl. Primar- am doua proiecta standard , unul de aporximativ 500 lei/goapodarie si unul de
1100 lei/goaspodarie.
Nu mai sunt discutii la acest punct din ordinea de zi .
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 , din11
consilieri in functie .
Dl. Primar- am primit in timpul sedintei doua memorii de la preotul Tipa I,paroh al bisericii Sf.
Constantin si Elena din satul Dragos-Voda , prin care solicita ca cimitirul satului sa fie trecut
din inventarul domeniului public la comunei in proprietatea bisericii. Cel de al doilea memoriu

se refera la Casa agronomului prin care se solicita sa fie trectuta in proprietatea parohiei
bisericii Sf . Constantin si Elena din satul Dragos-Voda.
Dl primar- deoarece mi-au fost inmanate de dl viceprimar in timpul sedintei propun sa ne
documentam asupra celor doua memorii si sa adoptam o hotarare temeinica si legala intr-un
interval de timp rezonabil . Raspuns pe care-l vom inainta si parohiei Dragos-Voda.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi se propune incheierea lucrarilor sedintei extraordinare
din data de 28.06.2011,se aproba cu unanimitate de voturi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal al sedintei extraordinare .
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