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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA IZVOARELE 

CONSILIUL  LOCAL 

 

Proces   verbal 

 

Incheiat astazi  24. 09.2020,  in  sedinta  extraordinara  a  Consiliului Local, convocata  prin Dispozitia  

primarului nr. 142/ 22.09.2020. Documentatia de sedinta a fost inaintata  consilierilor locali , cu nr. 6608/22.09.2020. 

            Avand in vedere  numarul de cazuri  infectate Covid la nivel de localitate, sedinta  se desfasoara  prin 

comunicare electronica , potrivit  masurilor transmise de Institutia Prefectului  prin  adresa  inregistrata  nr. 2702 / 

24.03.2020, respectiv  comunicatul  MLPDA  cu  nr. 46408 / 23.03.2020. Materialele  sunt distribuite atat  electronic, 

cat si fizic prin Politia Locala,cu  adresa cu nr.6076/04.09.2020.  Publicitatea  sedintei urmeaza a se face  in 

termenele prevazute de lege prin site-ul comunei www.izvoarele-ph.ro.  

       I.    Potrivit  comunicarilor electronice , telefonice , consemnam urmatoarele : 

         Consilieri care au confirmat prezenta : 15  din 15 alesi ; 

         Consilieri declarati absenti , prin neconfirmarea prezentei : 0 

       II.   Comisiile de specialitate , prin membrii lor consilieri locali, au comunicat electronic, telefonic sau personal 

la sediu,  avizarea  proiectelor  de  hotarari propuse  pe  ordinea  de  zi . 

       III. Ordinea de zi :      Proiectul ordinii de zi, supus la vot , este urmatorul :  

     1.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  dupa  incheierea  contractelor  de 

achizitie publica pentru obiectivul  de  investitie : „ Asfaltare drumuri de interes local in comuna Izvoarele, judetul 

Prahova „  initiator Primarul comunei , inregistrat cu nr. 6453/18.09.2020 ; 

     2.     Proiect  de   hotarare privind  rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele , initiator   Primarul 

comunei,inregistrat cu  nr. 6457  din 18.09.2020; 

    3.   Aprobare  proces - verbal  sedinta  din  data  de  07.09.2020 . 

Ordinea  de  zi  este  aprobata  telefonic, sau  electronic  prin  mesajele  comunicate,   cu  majoritate  de  voturi   

pentru.   

      IV.  Dezbaterea  proiectelor  si  adoptarea lor.     

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  dupa  incheierea  contractelor  de 

achizitie publica pentru obiectivul  de  investitie : „ Asfaltare drumuri de interes local in comuna Izvoarele, 

judetul Prahova „  initiator Primarul comunei , inregistrat cu nr. 6453/18.09.2020 ; 

Vot :  14 voturi pentru, din 15 prezenti , 15 alesi 

      2.     Proiect  de   hotarare privind  rectificarea bugetului local al comunei Izvoarele , initiator   Primarul 

comunei,inregistrat cu  nr. 6457  din 18.09.2020; 

Dl Ciocea Ioan :  Ce ganduri ai cu  cei din Danesti ?  

 Vot :  14 voturi pentru, din 15 prezenti , 15 alesi 

Aprobare  proces verbal sedinta  din  07.09.2020, vot :  15 voturi pentru, din 15 prezenti , 15 alesi 

 
PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                                                                  SECRETAR  GENERAL  UAT, 

 

MIRCEA  SERGIU                                                                                                         DIACONU   FLORICA 
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Anexa    la   Procesul  verbal  al  sedintei   din  data  de 24.09.2020 

 

 

 

Membrii 

Consiliului 

Local  

Prezenta  

 
COMISII  PV sedinta  

Comisie Sedinta Pr.1,2,3,4,5 Pr.1 Pr.2   

MIRCEA   

SERGIU  C-tin 

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru e-mail 

ARICIU  

MARINELA  

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru Tel.pers. 

CORNEA  

GHEORGHE 

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru mesagerie 

DEVESEL  

CATALIN- 

MIHAI 

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru e-mail 

DOBRE   

MANUELA  

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru e-mail 

CEPOIU  

FLORENTIN 

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru email 

DINULESCU 

MARGARETA 

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru messagerie 

RADUTU  

PETRICA 

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru Tel.pers 

CIOMAG  

EMANOIL  

 

da da Avizat Pentru Pentru Pentru whatsapp 

DINULESCU  

ALEXANDRU  

EMANOIL 

da da Avizat  Pentru Pentru  Pentru whatsapp 

ROSU   

CERASEL  

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru mesagerie 

TOMA  

ADRIAN  

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru Tel.pers. 

CIOCEA   

IOAN 

da da Avizat  Pentru Pentru Pentru e-mail 

MICLEA   

LEPADATU  

LUCIAN 

da da Abtinere Abtinere Abtinere abtinere Tel. 

RADULESCU  

ANDA- 

ILEANA 

da da  Avizat  Pentru Pentru Pentru Tel.pers. 

    14 pt 14 pt   

 

 

 

 


