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PROCES VERBAL
Încheiat azi 15.02.2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local comunal care are
loc la sediul Primăriei com. Pîrşcoveni.
Şedinţa a fost deschisă de secretarul comunei Pîrșcoveni Gheorghe Claudia , arătând că
sunt prezenți 11 consilieri din cei 11 consilieri locali aleși .
Având în vedere prevederile art.40 alin.1 din Legea nr.215/2001 , secretarul comunei
arată că ședința se poate desfășura în condiții legale având în vedere numărul consilierilor
prezenți .Ședința a fost convocată de Primarul comunei Pîrșcoveni prin adresa nr.447 din
12.02.2016 în baza Dispoziţiei nr.18/12.02.2016.
Președinte de ședință este domnul Mitroi Ștefănel - consilier local , conform HCL nr.58
din 09.12.2015 .
Inainte de prezentarea ordinei de zi , primarul comunei Pîrșcoveni, domnul Matei
Dumitru-Dănuț , arată că potrivit art.43 din Legea nr.215/2001 propune suplimentarea ordinii de
zi cu un proiect de hotărîre ce nu poate fi amînat până la ședința din luna viitoare și anume :
Proiectul de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local al comunei Pîrșcoveni , pe anul 2016
/var.I.
Președintele de ședință dă citire ordinei de zi suplimentată .
1.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea realizării documentației tehnice pentru
execuție și execuție lucrări pentru ”Reparații străzi prin împietruire : Str.Livezii , Str.Câmpului ,
Str.Grozăvești , Str.Vâlsănești, Str.Independenței , Str.Potcoava Mică în comuna Pîrșcoveni ,
județul Olt ”.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
2.Proiect de hotărâre referitor la : aprobarea realizării documentației tehnice de
specialitate necesare realizării investiției de interes local ”Asfaltare Uliță Sătească Nr.50, Strada
Amurgului în satul Olari și Asfaltare Strada Potcoava Mare în Satul Pîrșcoveni , Comuna
Pîrșcoveni , Județul Olt ”.
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
3.Proiect de hotărâre referitor la : includere în Programul Național de Dezvoltare Locală
a unităților de învățământ de pe raza comunei Pîrșcoveni , Județul Olt , în vederii finanțării de la
bugetul de stat a lucrărilor necesare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare .
Inițiator – primarul comunei Pîrșcoveni ;
4.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comuneri Pîrșcoveni pe
anul 2016 ,var.I
5.Discuții , întrebări .
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi .
1.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea realizării documentației tehnice pentru
execuție și execuție lucrări pentru ”Reparații străzi prin împietruire : Str.Livezii , Str.Câmpului ,
Str.Grozăvești , Str.Vâlsănești, Str.Independenței , Str.Potcoava Mică în comuna Pîrșcoveni ,
județul Olt ”.
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Preşedintele de ședință domnul Mitroi Ștefănel arată că ,întrucât materiale care
însoțesc proiectele de hotărâre au fost înaintate consilierilor locali în termen legal , acestea au
fost analizate și dezbătute în cadrul ședințelor pe comisii , propune prezentarea avizului
comisiilor de specialitate și să se treacă la discuții . Avizul comisiilor este favorabil .Se înscrie la
cuvânt domnul consilier Militaru Ion ,lista rămânând deschisă .
Domnul consilier Militaru Ion propune să fie pusă piatră și pe strada Speranței .
Răspunde domnul primar ca mai sunt și alte străzi unde trebuie să se facă reparații prin
împietruire dar nu sunt bani suficienți pentru toate străzile .
Nemaifiind alte discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre. Supus la
vot este aprobat cu 11 voturi pentru adoptându-se Hotărârea nr.10.
2.Proiect de hotărâre referitor la aprobarea realizării documentației tehnice de
specialitate necesare realizării investiției de interes local ”Asfaltare Uliță Sătească Nr.50, Strada
Amurgului în satul Olari și Asfaltare Strada Potcoava Mare în Satul Pîrșcoveni , Comuna
Pîrșcoveni , Județul Olt ”.
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor
de specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărare .
Nefiind discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărare .Supus la vot este aprobat
cu 11 voturi pentru adoptându-se Hotărârea nr.11.
3.Proiect de hotărâre referitor la includere în Programul Național de Dezvoltare Locală a
unităților de învățământ de pe raza comunei Pîrșcoveni , Județul Olt , în vederii finanțării de la
bugetul de stat a lucrărilor necesare pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare .
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor
de specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărare .
Domnul primar explică că adresa de la Ministerului Dezvoltării a fost comunicată prin
intemediul adresei Prefecturii Județului Olt în data de 09.02.2016 la ora 17:55 ,cu termen
pentru depunerea documentelor pe data de 15.02.2016 .Dat fiind faptul că adresa a fost
comunicată foarte târziu , în câteva zile nu am putut să facem mare lucru , dar important este
să fim incluși în Programul Național de Dezvoltare Locală urmând ca ulterior să întocmim toate
documentele solicitate ținând seama ca pentru aceste fonduri se vor întocmi contracte
multianuale cu unitățile administrativ teritoriale.
Nefiind discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărare .Supus la vot este
aprobat cu 11 voturi pentru adoptându-se Hotărârea nr.12.
4.Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local al comuneri Pîrșcoveni pe
anul 2016 ,var.I
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat avizul comisiilor
de specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .Discuții pe marginea proiectului de hotărare .
Nefiind discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărare .Supus la vot este aprobat
cu 11 voturi pentru adoptându-se Hotărârea nr.13.
5. Intrebări ,interpelări.
Nefiind alte discuții , iar ordinea de zi a fost epuizata domnul preşedinte de şedinţa
declară închise lucrările şedinţei extraordinare de consiliu din 12 februarie 2016.

PRESEDI2TE ȘEDI2ȚĂ,
Ștefănel MITROI
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SECRETAR COMU2EI ,
Claudia GHEORGHE
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