Proces verbal incheiat astdzi
27.02.2019 n cadrul gedinfei ordinare a consiliului
local Hudegti

^

,ile art..39 alin. (2) din Legea administra{iei publice
cu modificdrile gi completirile ulterioare,
Consiliul
local
gnvocat in qedinla ordinard in data de 27 .02.20 r 9 ,
orele 15, tn sala de gedinle a
$colii Gimnazial. *.t Hudegti.
s-a
desfbgurat
in sala de gedinle a $colii Gimnaziale nr.l Hudegti, la
$edinta
gedin{a fiind prezen{i toti cei 15 consilieri iocali
.
Este ascultat Imnul de Stat dupd care se trece la
derularea lucrdrilor gedintrei.

local

$edinta este legal constituitd.
Pregedinte

de

Inainte

Begliu Vasile

i

1.

procesul verbal din gedinta anterioara.
axticipd $i
ln
Domnul

')
I

.

secretarul comunei pune la dispozilia consiltierilor

un
pre

!

n comuna Hudegti, care doresc sd lie prezenti
mentioneazd cd gedinfele consiliulrui local

Pregedintele de gedinla deschide gedinla dupd care da citire
ordinii de zi:
Proiect
d
alegerea pregedintelui de geOinte al Cor:rsillir.llui
,

t,
de
,
localpentru lunile m

mai20l9.

2 ' Proiect de hotirdre acordarea unui mandat special reprezentantului
(lonsiliului Local Hudegti in Adunarea General[
a Asociatiilor A.D.I ,,AeuA

I
I
a

lisrributie
-- arre
,earga

.

u"tivitnlii
,orestrul

I

4.

privind

Proiect de hotirdre
qi
firncJionare al Sdlii de Sport,, Doina
5. Proiect de hotirare privind
qjutorului de urgenti gi al ajutorului de inmorm6ntare acordat in temeiul
art.2gal.j2 din
L'egea w.4I6/2001 privind venitul minim garantatcu modificdrile
pi complet5rile
ulterioare gi ale art.4l-48 din Normele meiodologice de aplicare aLegii4rc/zoot,n
anul2019
6' Proiect de hot[rdre privind adoptarea raportului privind starea economic6,
srocialS gi de mediu a comunei Hudesti in anr I 20ig.
7' Proiect de hotdrdre cu privire la aprobarea Planului de analizii gi acoprlrire a
ri.scurilor pe teritoriul comunei Hudesti- Z01g

stabili

llffilri

supusd la vot ordinea de zi este aprobat[ in unanimitate
Se supune Ia vot procesul verbal din gedinta anterioard
a.firmd fapful cd in procesul verbal din luna ianuarie

.
,nu

oae Miirioara
propum€rrea sa

sau arnenditmenful ca tuncFa cle consrlrer al pnmanllur
s6 nu tle
superioare.

p6tlt

cu stuctrl

Secretarul comunei ,in replicd men[ioneazflcd nu a existat nici un amendament
pe acesatd
temd,ci numai o discufie care a fost mentionat4 avdnd in vedere faptul cd
,nici irr raponul
comisie economice unde doamna Apivdloae Mirioara este membru nu s-a
frcut vorbire
de acest fapt ,iar in tabelul de vot privind aprobarea proiectului privind
organigrama , toli
consilierii ai votat ,,pelrtru". Legal era c,a,consilierul local care nu a fost de acord
c,u
funclia de consilier primar cu studii superioare sd fi votat
,,impotriv d ,, Lavoful 1rna.l
pentru proiect.

Domnurprimar'tt'###;'nezecinicidumne;f

i
i
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cu
o

:ilHK,r::;:l"n:"gtj".i[.0"

nu fie
axg $i care si fi fost supus la vot. Retrine
a fEcut doar
in acest sens, insd la vohrl , proiectul aga
rcrrn a fost propus a fost aprobat in unanimitate.
ln continuare secretarul comunei menlioneazd cdvaface aceasti menliune in procesul
verbal anterior, degi organigrama a fost aprobatd in unanimitate aga cgm a fosi propusd
in
proiect.
Se supr-rne la vot procesul verbal din pedinJa anterioar4 aga cum a fost completat,care
roste aprobat in unanimitate.
Se trece la dezbaterea punctutui L al ordinii de zi:
Se prezintd proiectul de hotir6re dupi care , se di citire pe r6nd rapoartekrr celor
1[ei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care avizeazzd favoiabil pr6iectul
rCe hotdrdre in formaprezentatapentru dezbatere in plen.
Se fac propuneri pentru pregedinte dd qedint6. Domnul Agache Stelicd propun€)pentru
:frmclia de pregedinte pe domnul Mereufd Alin Claudiu.
lNu mai au loc disculii ,se supune la vot proiectul de hotdrdre care este votat tn
runanimitate.
Se

sd

ia apoi in discufie punctul2 al ordinii

de zi:
Se prezintd proiectul de hotir6re dupi care , se d[ citire pe rhnd rapoartekrr celor
1[ei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, carc avizeazd"favorubil proiectul
rCe hotdrdre in forrna prezentatapentru dezbatere in plen.
lNu au loc discufii, se supune la vot proiectul de hotirdre, care este votat cu 14 voturi
,,p€iltru" gi o,,abtinere" .

Se trece la punctul3 aI ordinii de zi .
Se prezinti proiectul de hotirdre dupd care , se d[ citire pe rdnd
rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului lrocal, care aviztazA
llavorabil proiectul de hotirdre in forma prezentatapentru dezbatere in plen.
lSecretarul comunei prezinthpe scurt raportul privind activitatea de solufionare a
petilii1or.
Itn cadrul dezbateilor, domnul $utac Eugen reclamd faptul cd nu !i-a respectat termenul
rle comunicate ardspunsului la o cerere depus[ de dumnealui personal.

In cuv0ntul s6u domnul Begliu Vasile ,fine si mentioneze,cd nu toate petifiile depuse sunt
.rezolvate , cum este cazul domnului Mereufi Nica" care axe o prob.lemd de fond funciar
c?r€ ru este rezolvati nici p6nd in prezent gi promite cd la gedinla urmdtoare il
va aduce
pe acest cetifean in gedin{d.
'Nu mai au loc discu{ii ,se supune la vot proiecful de hotdrdre in fbrma prezentat:do care
este votat in unanimitate.

Urmeazi punctul 4 al ordiinii de zi.
Se prezintd proiectul de hotirAre dupd care , se dd citire pe r6nd rapoartelor celor
tfrei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care aviiew:d, favoiabil
proiectul
rce hotdrAre in forma prezentatapentru dezbatere in plen.
jin cadrul dezbateriloi domnul g'utac Eugen,
reclamd faptul cd tn Regulamentul pentru
sal de sport s-au strecurat murlte gregeli gramaticale gi de punctua{ie d. .*. am. r[mas
,
stupefiat. Astfel la art. 6 Capitolul II comuna Hudegti devine oragul
,,Cdliminegti,,.
JRoagS primarul si citeascd nraterialele inainte de a le semna.
Se inscrie la cuvdnt gi doanlra Apiv5loae Mdrioara care intrebd oine este in preznnt
ildministratorul s6lii de sport. Domnul primar r[spunde cd responsabil este domnul
lBarbdlatd Lucian. In continuLare intreabd dacd pentru funcfia de actrninistrator saila de
sport nu trebuie o persoand cu studii superioare? Domnul primar,in replicd r5spunde cd
dacd vor fi bani pe viitor poate veni cu o propunere in acest sens.
l\[u mai au loc disculii, se supune la vot proiectul de hotirdre care este votat in
rrnanimitate.
Se trece la punctul5 al ordinii de zi.
se prezintd proiectul de hotirdre dupd care , se di citire pe r6nd
rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care aviz>azd.
lfavorabil proiectul de hotdrdre in forma prezentatapentru dezbatete in plen.
Itn cadrul dezbaterilor, dommrl Airinei Constantin propune ca suma pentru ajutorul de
inmormAntare pentru beneficiarii de ajutor social sd fie de 1500 lei,,avdnd in vederre faptul
cd au crescut preprile la toatre mirfurile. Se supune la vot amendannentul fdcutl de
rlomnul Airinei C-tin,propunrere care este aprob atd in unanimitate.
lSe inscrie la cuvdnt domnul $utac Eugen ,care line s[ multumeasc6 domnului primar
pentru mobilizarea de care aclat dovadi in rezolvareacazului ,,Confld"
Nu mai au loc disculii, se surpune la vot proiectul de hot[rdre care este votat in
unanimitate.
Se ia apoi in discufierpunctul 6 al ordinii de zi:
Se prezintd proiectul cle hotiirdre dupd care , se dd citire pe rr6nd rapoartelor celor
trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care avizeazh favorabil prc,iectul
de hotdrAre in forma ptezentatapentru dezbatere in plen.
Domnul primar dd citire in plen raportului privind sirea economici socialS gi de rnediu a
<;omunei pentru anul 2018.
In cadrul dezbateilor,domnul Agache Stelicd intreabd dacd in sruxa de 89.000 lei
rnenfionatd in raport ca frind amenzi imcasate este inclusd gi sumele transformate prin
sientinte in ore de muncd in fblosul comunitdlii? Dacd da, soliciti lista tuturor

persoanelor care au efectuat ore in folosul comunititi
i inbazasentintelor judecdtoregti
prin care ametuile s -au tranLsformat in ore.
Ia cuvArrtul gi domnul $utac Eugen care reclamd multe gregeli
de ortografie gi
st trimis lipsesc citeva pagini. Referitor la
nu este nici in prezent funcfionaild.
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"
tnsd executivul primdrie nu
lucru gi a efectu atplataintegrali ra
.lucrdrilor, insl lucririle nu s,au m
tCa sd nu pdfim acelaqi lucru gi la
cimin , rog ca la recep{ia lucririllor de la Camirrul
cultural Hudegti sd fim gi noi prezenli
Ia cuvanful gi domnul Begliur Vasile ,care menlioneazd ci in raport
scrie c[ exist5iin
comuni obazd sportivd multifuncfionald, care de fapt nu a funclionat nici
un minut.
Domnul primar a fdcut $i fac,e in continuare promisiuni cd"bazasportivb
va functiona.
lDacd nu se fac renovdri serioase care pot ajunge pand h 2
miliarde lei vechi aceiasti
bazlnu va funcliona niciodatte. Cetd{enii acesieicomune trebuie sd gtie acest, lucrru.
Se
umbl6 prin sat pentru semnituri pentru schimbarea directorului de c5min.
Care director
de c[min cdnd noi nu avem angajat la cdminul cultural,se umbld prin
sat cu minciuni gi
nu este frumos.
Nu mai au loc discu{il se sulprme la vot proiectul de hotirdre caxe este aprob at ou 12
voturi,,pentru" gi 3 voturi,,finpotriv6',.
Urmeazi punctul 4 al ordinii de zi.

Se prezinti proiectul cle hotir6re dupd eaxe , se dd citire pe rhnd rapoartel'r celor
trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care aviieazd,favorabil proiectul
de hotirdre in forma prezentifiapentru dezbatere in plen.
Domnul-MereuJi Iulian prezintd pe scurt Planul de analizda riscurilor pentru an'l 2019.
In plen domnul Mereuf[ Alin intreabd dacd avem in momentul de fati materialele
necesare in caz de interventie la o situalie de urgent5. Domnul Mereu{6 Iulian rispunde
c6
avem cu ce interveni inpimdfazd,.
in cuvdntul sdu domnul $utac Eugen, afirmd cd este de acord cu cele prezentat gi ar fi
bine dacd se poate achinlionet o autospeciali de stingerea incendiilor, iar acest fapt
implicd costuri mari, angaja$i ,aprobiri etc. menti oneazd.cd a avut acazias[ panicipe la
un incendiu in comund gi poate spune cd s-a aclionat cu promptitudine gi aga cum trebuie,
iar domnul Mereut[ Iulian este singurul specializat sd intervind in astfel de-aczvri.
Domnul primar ,{ine sd ia cuvdntul gi mentioneazd, cd, achizi\ionarea unei
autospeciale nu este greu, dar sd ne g6ndim ci trebuie orgarizatun serviciu de pornpieri
care implicd costuri foarte mari.
Nu mai au loc disculii, se supune la vot proiectul de hot[r6re care este aprobat in
unanimitate.
Probleme curente:
Domnul primar aduce in aten!;ie:
- Inceperea campaniei AIPIA, roagd,ca cetitenii care sunt plani.fica{i sd se preizinte cu
2 zile mai deweme la primirie pentru eliberarea adeverinlei.
- incep" curiJenia in comund;

Domnul Airinei Constantin ,intervine gi mention eazd, cdla
Cristinegti ,doruruJl
APIA
cererile cetdtenilor la sediul primiirie., la
replici t
ar men{ioneazd cd aceasituaiie se
unui,ai
e in acest scop.
Se inscrie la cuv6nt gi doanura Apdviloae Mdrioara
func{ionarea centrului,,speranta, este acreditare gi s
lutie ca sd
aceastd clidire poate
ia currAntul gi

soliciti

zintechitarrla

mentionreazd cE
ra parcat acolo pentnr cd soferul era,la
se arati indignat de atitudinea
d vede cd este mintit in faf[, cunl poati
am cronometrat timpul c6t buldc>

lin Chifac.

arul comunei s6 gdseascd cAt mai
consiliu local.

Nu mai au loc disculii. gedin{a se incheie.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces,verbal.
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Secretarul comunei
Anca Florentina Asavetei

rreprode

