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CONSILIUL LOCAL JUPÂNEȘTI                                    Nr.6121/26.11.2021 

    JJUUDDEEȚȚUULL  GGOORRJJ  

  

                                                                                                    PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  

ÎÎnncchheeiiaatt  aassttăăzzii  2266..1111..22002211,,  ccuu  ooccaazziiaa  șșeeddiinneețții  oorrddiinnaarree  aa  CCoonnssiilliiuulluuii    LLooccaall  

JJuuppâânneeșșttii..  

La sedința participă  domnul primar Gîrniceanu Ion și doamna secretar general 

u.a.t. Enache Mihaela-Ionela , consilieri locali lipsă fiind domnul consilier Bușoi Florin. 

 Doamna secretar precizează că trebuie să fie supus spre aprobare procesul verbal al 

ședinței anterioare și este votat cu un număr de 10 voturi pentru. 

Domnul Alexandrescu Eugen  dă citire dispoziției iar ședinţa a fost convocată de 

către domnul Gîrniceanu Ion, Primarul Comunei Jupânești, prin Dispoziţia  nr.184 din 

19.11.2021 , ţinând seama de prevederile  art.133 alin.(1),art.134 alin.(1) lit.a și alin.(5)  

din O.U.G. nr.57/2019   privind Codul administrativ ,coroborat cu art .196 alin.(1) lit.b) 

din O.U.G.nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu următoarea Ordine de zi:            

-Informare privind încasarea impozitelor și taxelor locale; 

-Probleme diverse 

De asemenea a fost depus către toți consilieri locali raportul încheiat de către Corpul de 

Control al Prefectului Gorj cât și adresa Instituției Prefectului cu privire la raportul anual 

ce trebuie întocmit de către primarul u.a.t. și consilieri locali. 

Domnul primar menționează că sumele care au fost încasate sunt cuprinse în informarea 

scrisă informare ce a fost pusă la dispoziția consilierilor locali. 

Domnul președinte de ședință dă citire informării cu privire la încasarea impozitelor și 

taxelor locale până la data de 23.11.2021. 

Probleme curente. 

Domnul viceprimar dorește să fie informat cu privire la proiectul de hotărâre cu drumul 

DC 44 iar domnul primar menționează că se așteaptă avizul de la minister. 

Domnul consilier Hodineți Gheorghe întreabă pe domnul primar cu privire la tăierea 

teilor de către Consiliul Județean Gorj. 

Domnul primar precizează că a luat legătura cu reprezentanți Consiliului Județean Gorj 

urmând a fi tăiați acești arbori de pe drumul județean. 

Domnul consilier Cioenaru Ionel menționează că trebuie realizat iluminatul public 

deoarece sunt probleme în unele zone din comuna . 

Domnul primar menționează că împreună cu domnul viceprimar au identificat mai multe 

zone unde sunt probleme cu iluminatul public urmând să fie rezolvate . 

    Domnul Alexandrescu Eugen declară şedinţa închisă. 

 

 

   Președinte de ședință,                                              Contrasemnează, 

      Consilier local                                                       Secretar general u.a.t.      

            Alexandrescu Eugen                                           Enache Mihaela-Ionela 

 


