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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA IZVOARELE 
CONSILIUL LOCAL 

Proces verbal 
 

Incheiat astazi 30.05.2017, in sedinta ordinara a Consiliului Local , ora 16, prin Disp. 
primarului nr. 171/ 19.05.2017, sedinta este publica si se desfasoara in sala de sedinta a Primariei 
com. Izvoarele in prezenta a 14 consilieri locali, Dlui primar Grigore Ioan Paul, secretar Diaconu 
Florica, consilier juridic Dibos Mihaiela, contabil Beznea Daniela . 

 
Presedinte de sedinta – Dl. Miclea Lepadatu Lucian. 
 
D-l Devesel Catalin, solicita invoire. 
 
Proiectul ordinii de zi  este urmatorul : 

   1.  Proiect de hotarare  privind rectificarea  bugetului– initiator, primar ;  

   2.  Proiect de hotarare privind propunere calificativ secretar comuna , initiator primar ; 

   3.  Prezentarea  RAPORTULUI    ANUAL AL  PRIMARULUI  PRIVIND  STAREA ECONOMICA, 

SOCIALA SI   DE  MEDIU,  PENTRU  ANUL  2016; 

   4. Aprobare proces verbal din 28.04.2017. 

 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi . 
 
Proiectul ordinii de zi a fost votat: 14 voturi pentru. 

Dl Radutu Catalin solicita invoire, dar este de acord cu proiectele de hotarare si voteaza cu 
pentru hotararile de consiliu si procesul verbal de sedinta din 28.04.2017.  
 

1.  Proiect de hotarare  privind rectificarea  bugetului– initiator, primar ; 

    

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru sustinerea proiectului.  
 
Dl primar: - conf. Expunere de motive. Sumele de bani sunt venite de la F.N.A.S.S si reprezinta 
plata concediilor medicale efectuate pentru invatamnat. Noi am achitat concediile medicale cadrelor 
didactice in anii precedenti, dar nu am recuperat acesti bani pana acum.  
D-na Beznea: conf. Raport de fundamentare. Era normal sa recuperam banii, pana acum nu ne-au 
virat sumele, dar am avut control de la camera de conturi si una din masurile lasate au fost si 
recuperarea acestor sume. Iar pentru proiectul executie betonare drum in satul Schiulesti avem de 
platit la ISC suma de 700 lei.  
Inscrieri la cuv: -  
 

Se supune la vot proiectul : votat 14 pentru. 
 
 2.  Proiect de hotarare privind propunere calificativ secretar comuna , initiator primar ; 

 

Dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru sustinerea proiectului.  
 
Dl primar: conf. Expunere de motive. 
Inscrieri la cuvant: 
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D-na Dinulescu: as vrea sa nu pierd ocazia sa spun despre d-na secretar ca e foarte bun specialist 
si ca din in toata activitatea mea m-a ajutat, a fost mana mea dreapta, respecta legislatia si cred ca 
va fi calificativul f.bun.  
Dl Ciocea: se cunoste ca se refera probabil la mandatul sau ian 2016 – iunie 2016. Daca ar fi vorba 
despre relatia cu consiliul local sau oamenii nu a fost prea percutanta pentru ca nu a aparat 
interesele noastre ci ale mainii drepte, dar la relatiile umane mai are de gandit asupra lor. 
Dl Cornea: Eu cred ca merita acest calificativ pentru ca nu numai odata am avut probleme si nu 
numai eu si dumneaei ne-a ajutat. 
Dl primar: calificativul pe care il propun eu este: foarte bine. 
 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu calificativul foarte bine – votat 14 pentru. 
 
Se supune la vot procesul verbal din 28.04.2017 – obiectiuni – nu sunt -  votat 14 pentru 
 
Sedinta este declarata inchisa de catre presedintele de sedinta. 
 
 
     Presedinte de sedinta, 
     Miclea Lepadatu Lucian 
 
 
Secretar,          intocmit, 
Diaconu Florica        Dibos Mihaiela  


