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PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 06.11.2020, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului 

Local Albestii de Arges. Sedinta a fost convocata de catre Primarul Comunei 

Albestii de Arges, prin Dispozitia nr. 42 / 2020. 

 La sedinta au participat: 

-   d-l primar, Popa Gabriel 

- d-na Elena Isfan – secretarul general al Comunei Albestii de Arges; 

- d-l Stan Gheorghe - inspector superior, in cadrul Biroului 

Contabilitate; 

D-na secretar general, Elena Isfan face prezenta consilierilor, constatandu-

se faptul ca sunt prezenti 14 consilieri locali din cei 15 consilieri in functie, 

absent fiind domnul Stanciulescu Marius-Leontin; d-l consilier local Cretu 

Dragos-Iulian participa online la lucrarile sedintei, din motive medicale. 

Se propune alegerea in functia de presedinte de sedinta pentru lunile 

noiembrie si decembrie a domnului consilier, Arion Nicolae-Alexandru; domnii 

consilieri prezenti aproba in unanimitate ca d-l Arion Nicolae-Alexandru sa fie 

presedinte de sedinta pentru lunile susmentionate.  

D-l presedinte de sedinta, Arion citeste proiectul ordinii de zi : 

  1.Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020-

ianuarie 2021. 

  2.Depunerea juramantului de catre cei patru supleanti, ale caror mandate 

de consilier local au fost validate conform Incheierii nr.1682 din 29 octombrie 2020, 

astfel: 

1.RADU BOGDAN-IONUT - PSD 

2.OPROIU MIHAI-ROBERT – PRO ROMANIA 

3.HAIDUCU ALINA-GEORGIANA - PNL 

4.BALUTA MARIAN - PMP 

           3.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local al comunei Albestii de Arges. 

 4.Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Albestii de Arges. 

  Proiectul ordinii de zi este supus la vot,  acesta fiind aprobat in 

unanimitate. 

Primul punct de pe ordinea de zi fiind realizat, se trece la depunerea 

juramantului de catre cei patru supleanti, ale caror mandate de consilier local au fost 

validate conform Incheierii nr.1682 din 29 octombrie 2020, astfel: 

1.RADU BOGDAN-IONUT - PSD 

2.OPROIU MIHAI-ROBERT – PRO ROMANIA 

3.HAIDUCU ALINA-GEORGIANA - PNL 

4.BALUTA MARIAN – PMP 



 

Domnul presedinte, Arion Nicolae-Alexandru citeste Proiect de hotarare 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Local al comunei Albestii de Arges. D-l consilier local, Scarlat Andrei propune 

rectificarea proiectului de hotarare in urma sesizarii unor erori materiale cat si 

completarea proiectului cu un articol care sa prevada mentiuni cu privire la 

delegatul satesc. 

D-l presedinte de sedinta supune la vot proiectul de mai sus cu 

propunerile facute de catre domnul consilier Scarlat, adoptandu-se in 

unanimitate de catre d-nii consilieri prezenti, HCL nr.1/2020. 

 Se trece la discutarea Proiectului de hotarare privind constituirea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Albestii de Arges. 

Grupurile de consilieri au propus completarea celor trei comisii de 

specialitate dupa cum urmeaza: 

COMISIA NR.1 - pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunala, servicii si comert: 

1.PANDELICA ION 

2.OPROIU GHEORGHE 

3.ARION NICOLAE-ALEXANDRU 

4.CRETU DRAGOS-IULIAN 

5.STOICA GHEORGHE 

COMISIA NR. 2 - pentru protectia mediului si turism, juridica, apararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor; 

1.SCARLAT ANDREI 

2.TUDORA ION 

3.BALUTA MARIAN 

4.BIRSAN VIORICA 

5.OPROIU MIHAI-ROBERT 

COMISIA NR. 3 - invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale si 

sportive, culte, munca si protectie sociala, pentru copii si tineret. 

1. HERESANU ION 

2.HAIDUCU ALINA-GEORGIANA 

3.OAE NICULAE 

4.RADU BOGDAN-IONUT 

5.STANCIULESCU MARIUS-LEONTIN 

Proiectul de mai sus este votat in unanimitate de catre domnii consilieri 

prezenti, aprobandu-se HCL nr.2 / 2020.  

Domnul contabil, Stan Gheorghe si d-l primar, Popa Gabriel aduc la 

cunostinta domnilor consilieri, necesitatea convocarii unei sedinte extraordinare 

de indata pentru ziua de luni, 09.11.2020, la orele 16.00, in vederea rectificarii 

bugetului local. 

Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei si le 

multumeste tuturor  pentru participare.  

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

  Presedinte de sedinta,                                                   Secretar general, 

        Aruin Nicolae-Alexandru                                               Isfan Elena 


