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Proces-Verbal
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Dragos-Voda , judetul
Calarasi, la data de 28.11.2012,ora 10:00
La lucrarile sedinte ordinare participa un numar de 10 consilieri locali din totalul de 11 in
functie. Absent nemotivat domnul Voinea Victor .Participa de drept domnul Ion Radu Aurel ,
Primarul comunei Dragos-Voda.
Presedinte de sedinta este domnul consilier local Stan Ion , ales conform dispozitiilor art. 35
din Legea nr. 215/2011,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sedinta a fost convocata de domnul primar in baza Dispozitie de primar nr.383/15.11.2012.
Domnul STAN ION –presedinte de sedinta
Declar deschise lucrarile sedintei ordinare care este statutara .La lucrari participand un
numar 10 de consileri din 11 consilieri in functie .
Dau cuvantul domnui secretar Adam Viorel sa prezinte procesul-verbal al sedintei din data
de 15.11.2012 Dl. Secretar Adam Viorel da citire procesului-verbal incheiat in sedinta
anterioare din 15.11.2012.
Dl Presedinte – supun la vot procesul-verbal, se aproba cu unanimitate de voturi, fara
amendamente.
Domnilor consileri pe ordine de zi a sedintei ordinare avem de dezbatut :
1 –Proiect de hotarare privind isusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei
Dragos-Voda ,judetul Calarasi
2- Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul comunei Dragos-Voda
Dl primar – va propun ca pe ordinea de zi a sedintei ordinare sa aprobam adaugarea unui al
treilea punct . In cadrul comisiilor de sepecialitate acest proiect de hotarare a fost discutat si
s-a avizat favorabil,astfel :
3-Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 40000 lei pentru cheltuieli
efectuate in izalzul comunal
Dl presedinte de sedinta: supun la vot proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare , cu
amendamentul domnului primar. Se aproba cu 10 voturi pentru. Dau cuvantul domnului
primar sa prezinte primul punct din ordinea de zi :
1 –Proiect de hotarare privind isusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei
Dragos-Voda ,judetul Calarasi.
Dl. Presedinte de sedinta- daca sunt discutii la acest proiect de hotarare , daca nu sunt
supun la vot. Se aproba cu 10 voturi din 11 consilieri locali in functie,fara amendamente.
Dl secretar – hotararea ,impreuna cu stema comunei sunt inaintate de domnul primar
comisie de heraldica a judetului Calarasi, in vederea analizarii si adoptarii de Guvernul
Romaniei.
Domnul STAN ION , presedintele sedintei , sa prezinte domnul primar si cel de al doilea
punct din ordinea de zi :
2- Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele
didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul comunei Dragos-Voda.
Dl . Solzaru Cristea – pe ce perioada se fac decontarile
Dl secretar – pe lunile septembrie si octomabrie 2012
Dl. Presedinte de sedinta- daca nu mai sunt discutii la acest proiect de hotarare , daca nu
sunt supun la vot. Se aproba cu 10 voturi din 11 consilieri locali in functie,fara amendamente.

Dl Stan Ion –presedintele de sedinta – dl . primar sa prezinte si ultimul punct de pe ordinea
de zi .
Dl primar-multumesc domnule presedinte –
3-Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 40000 lei pentru cheltuieli
efectuate in izalzul comunal
Dl primar- conform raportului prezentat de domana contabil Iordache Manda ,o parte din
sumele cheltuite din contul izalzului comunal nu au fost numai pentru plata motorinei , au fost
si pentru achizitionarea de piese de schimb pentru utilajele folosite la lucrarile efectuate .
Doamna contabil Iordache Manda prezinta consiliului local o parte din cheltuielile efectuate
din totalul sumei de 40000 lei, sume ce se regasesc inscrise si in raportul prezentat la
proiectul de hotarare si care a fost avizat de comisiile organizate de consiliul local pe domenii
de specilaitate.
Dl. Presedinte de sedinta- daca nu mai sunt discutii la acest proiect de hotarare , daca nu
sunt supun la vot. Se aproba cu 10 voturi din 11 consilieri locali in functie,fara alte
amendamente.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi se propune incheierea lucrarilor sedintei ordinare
din data de 28.11.2012 ,se aproba cu unanimitate de voturi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal al sedintei ordinare .
Secretar comuna,
Adam Viorel

