
Proces verbal 
 

al sedintei ordinare din data de 27.02.2010. 
 
 

La sedinta participa toti consilierii in functie. 
Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Se aproba cu unanimitate 

de voturi. 
Se da citire ordinii de zi, completata cu proiectul de hotarare  privind incadrarea 
temporara a 4 muncitori necalificati pentru lucrari de interes local, in conditiile Legii 
nr.76/2002; 

Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. 
Primul punct de pe  ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010. 
Domnul presedinte de sedinta, Gurita Constantin da citire proiectului de hotarare 

si il invita pe domnul primar sa dea citire cu explicatii si lamuriri expunerilor de motive. 
In continuare domnul primar explica ordonarea sumelor pe categorii de venituri si apoi pe 
categorii de cheltuieli pentru fiecare articol bugetar in parte, dupa care invita pe domnii 
consilieri la discutii pe marginea expunerilor de motive. 
- Dl. Gurita C-tin intreba daca sunt asigurate sumele pentru procurarea combustibilului 

necesar incalzirii scolilor. 
- Dl. primar: Da, in totalitate! 
- Dl consilier Munteanu solicita infiinatarea unor burse speciale. 
- Dl. Primar: Am prevazut 5000 lei pentru burse. Atat ne putem permite.   
- Dl. consilier Popa solicita infiinatrea pazei culturilor cetatenilor cu personal angajat 

de 
catre primarie.  
Acest lucru nu poate fi realizat, intrucat contravine legii. Paza culturilor cetatenilor se 
realizeaza de catre acestia, putandu-se constitui in asociatii de proprietari. Noi, aparatul 
primariei ii putem ajuta, arata secretarul comunei. 
 Nemai fiind discutii se trece la vot: 

-Cine este pentru?   Cu unanimitate de voturi proiectul de hotarare a fost adoptat 
in forma propusa in cele expuneri de motive- anexe la prezenta hotarare. 

Al doilea punct de ordinea de zi il reprezinta proiectul de hotarare  privind 
incadrarea temporara a 4 muncitori necalificati pentru lucrari de interes local, in 
conditiile Legii nr.76/2002. 

Se da citire  expunerii de motive si proiectului de hotarare insotit de anexa privind 
Regulamentul de organizare si functionare a acestui compartiment.Nefiind obiectii  se 
trece la vot:     Cine este pentru?   Unanimitate! 

Dl. consilier Munteanu solicita infiintare Asociatiei pentru Cultul Eroilor. Acest 
lucru v-a face obiectul unei sedinte viitoare. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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