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P R O C E S   V E R B A L 

 

            Încheiat astăzi 9 noiembrie 2012 în cadrul şedinţei extraordinare a 

Consiliului local al comunei Răuceşti .     

    Convocarea consiliului local s-a făcut potrivit Dispoziţiei nr. 765 din 

5.11.2012 a Primarului comunei Răuceşti.  

 Invitaţia la şedinţă a consilierilor s-a făcut în scris, precizându-se ordinea de 

zi, data, ora şi locul desfăşurării,  aceasta fiind înregistrată sub numărul 2979 din 

05.11.2012. 

Ordinea de zi a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei prin afişarea 

„publicaţiei referitoare la elaborarea proiectelor de hotărâre ce urmează să fie supuse 

spre analiză, avizare şi adoptare de către Consiliul local al comunei Răuceşti”, 

afişarea invitaţiei şi a dispoziţiei primarului, la afişierul primăriei. 

   Secretarul unităţii administrativ-teritoriale face apelul nominal al consilierilor 

şi informează că şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi  14 consilieri în funcţie, 

absent  fiind domnul Obreja Toader.  

A fost pus la dispoziţia consilierilor, în timp util, procesul verbal al şedinţei 

anterioare. Nefiind nici o completare a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară a 

consiliului local, procesul verbal fiind supus la vot de către secretarul comunei, a 

fost aprobat de cei 14 consilieri în funcţie, prezenţi la această şedinţă.        

   Primarul comunei domnul Apostoae Ilie deschide şedinţa şi informează faptul 

că şedinţa ordinară are următorul proiect al ordinei de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012;  

2. Întrebări şi interpelări adresate executivului. 

  Preşedintele de şedinţă domnul Popa Neculai, întreabă dacă sunt completări la 

ordinea de zi          

  Domnul Vlad Constantin menţionează faptul că s-a hotărât ca şedinţa ordinară 

să aibă loc în ultima zi de joi din luna respectivă, la ora 16,00, respectiv 29 

noiembrie 2012, având ordinea de zi stabilită în şedinţele anterioare. Consideră că 

aceasta este şedinţă extraordinară şi se poate să o amânăm dacă nu sunt probleme 

urgente. Se supune votului deschis dacă această şedinţă să fie extraordinară care se 

aprobă cu 7 voturi “pentru” iar 6 consilieri ( 5 din partea PDL şi unu din partea PP-

DD) au fost “contra” şedinţei extraordinare.  

 Se precizează faptul că proiectul de hotărâre a fost înaintat comisiilor de 

specialitate în vederea dezbaterii şi examinării în cadrul comisiilor.  

Doamna Cozma Maria – prezintă raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului,  

Pe marginea proiectului de hotărâre şi a meterialelor prezentate  se înscriu la 

cuvânt după cum urmează:  

Domnul  Tărăboanţă Lazăr, consilier local, arată că pentru comisia nr. 3 

care s-a întrunit şi au dezbătut proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2012,  trebuie să se plătească, unde s-a emis şi avizul favorabil al 

comisiei. Consideră că trebuiesc informaţi asistenţii personali ce sume au de primit 



motivat de faptul că unii dintre ei au făcut datorii pentru întreţinerea persoanelor cu 

dizabilităţi.      

Domnul Trofin Dumitru, consilier local, menţionează faptul că “nu îmi este 

ruşine să ies ziua de acasă” iar cei care sunt majoritari acum “ştiu cât de legali şi de 

serioşi erau atunci cănd au fost la conducere”.  Precizează că nu mai vine la altă 

şedinţă luna aceasta, considerând această şedinţă ca fiind ordinară.    

Domnul Vlad Constantin, consilier local,  menţionează faptul că dânsul a 

propus ceva legal iar consiliul local “nu depinde de mine” ori de domnul Trofin 

Dumitru. Roagă a se respecta legea.  

Comisiile de specialitate au delegat în şedinţele avute în cadrul comisiei, câte 

un purtător de cuvânt, pentru comisia de specialitate nr. 1, domnul Predoaia Vasile 

prezintă faptul că în urma analizării documentaţiei prezentate, proiectul de hotărâre a 

fost avizat favorabil cu: voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără  "abţineri". 

Nu au fost recomandări .  

Pentru comisia de specialitate nr. 2, doamna Vrînceanu Domnica prezintă 

faptul că în urma analizării documentaţiei prezentate, proiectul de hotărâre a fost 

avizat favorabil cu: voturi "pentru" 5; fără voturi "împotrivă " şi fără "abţineri".   

Pentru comisia de specialitate nr. 3, domnul Vlad Constantin  precizează că:  

proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil cu: voturi "pentru" 5; fără voturi 

"împotrivă " şi fără  "abţineri".   

Domnul Popa Neculai, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis 

proiectul de hotărâre, ce a fost prezentat şi discutat pe articole, proiect ce a fost 

aprobat de cei 14 consilieri în funcţie prezenţi la această şedinţă de consiliu,  fără 

voturi „împotrivă” sau abţineri.      

     

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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