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PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 05.01.2021, cu ocazia sedintei extraordinare de indata a Consiliului
Local Albestii de Arges. Sedinta a fost convocata de catre Primarul Comunei Albestii de
Arges, prin Dispozitia nr. 4 I 2021 .

La sedinta au parlicipat:
- d-1 Popa Gabriel- Primarul Comunei Albestii de Arges;
- d-na Elena Isfan - Secretarul general al Comunei Albestii de Arges;
- dl Stan Gheorghe - inspector superior, in cadrul Biroului Contabilitate;
D-na secretar generai, Elena Isfan face prezenta consilierilor, constatandu-se faptul ca

sunt prezenti toti cei 15 consilieri in functie. D-l consilier, Scarlat Andrei afirma: ,,pentru
instalatiile luminoase s-a alocat suma de 25 mii lei ", solicita sa se consemneze:" d-l primar
nu a fost prezent la sedinta anterioala, deci nu trebuia trecut prezent".

Se supune spre aprobare procesul-verbai al sedintei anterioare, acesta fiind votat in
unanimitate de catre d-nii consilieri locali.

Se citesie proiectul ordinii de zi :

l.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a1 Consiliului Local al
Comunei Albestii de Arges, pe perioada ianu arie , februarie 2021 ,

2.Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii utilizarii partiale a golului de casa ca
urmare a decalajului intre venituri si cheltuieii la Sectiunea de functionare.

D-l Scarlat solicita introducerea pe ordinea de zi a punctului Probleme curente. Se
supune la vot propunerea dJui Scarlat, aceasta fiind respisa cu 1 1 voturi impotriva si 4 voturi,
pentru( Scarlat Andrei, Cretu Dragos-Iulian, Oproiu Mihai-Roberl si Stanciulescu Marius-
Leontin).

Domnul Baluta Marian citeste Proiect de hotarare privind alegerea presedinteiui de
sedinta al Consiliului Local al Comunei Albestii de Arges, pe perioada ianuarie - februarie
2021. Se prezinta raportul de specialitae; au loc discutii, in urma carora toti cei 15 consilieri
ca urmale a Regulamentului de organizare si functionare al consiliului local, stabilesc ca
alegerea presedintelui de sedinta sa se consemneze in procesul verbal; se supune la vot de
cahe dl presedinte de sedinta, proiectul de mai sus; acesta oste votat in unanimitate de catre
domnii consilieri, aprobandu-se HCL m.l / 2021.

Privitor la Proiectul de hotarare privind aprobarea acoperirii utiliza-ii parliale a golului
de casa ca urmate a decalajului intre venituri si cheltuieli 1a Sectiunea de functionare. D-l
contabil, Stan Gheorghe prezinta raporlul de specialitate. DJ presedinte de sedinta supune
spre aprobare proiectul susmentionat, adoptandu-se de voturi, HCL nr.2 I 202j,, au 12 voturi
penflq 2 voturi impotriva: dJ Scarlat Andrei si d-l cretu Dragos-Iulian, o abtinere- d-1
Oproiu Mihai-Robert.

Domnul presedinte de sedinta, Baluta Marian declara inchise lucralile sedintei si le
multumeste tuturor pentru palticipaxe.

"'"oj.Kt:iffiK incheiat prezentul proces verbal'
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