CONSILIUL LOCAL JUPÂNEȘTI

Nr.2416/20.04.2022

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 20.04.2022, cu ocazia ședinței extraordinare-de îndată a Consiliului
Local Jupânești.
La sedința participă domnul primar Gîrniceanu Ion și doamna secretar general
u.a.t. Enache Mihaela-Ionela.
Doamna Enache Mihaela-Ionela, secretar general u.a.t. constată că la ședință sunt
prezenți consilieri locali fiind absent domnul consilier local Gușiță Petre .
În conformitate cu art.137 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, ședința este legal constituită.
În continuarea ședinței, d-na Enache Mihaela-Ionela, secretar general u.a.t.,
prezintă procesul –verbal al ședinței anterioare a Consiliul ui local Jupânești din data de
14.04.2022 , ședință extraordinară –de îndată a consiliului local și îl supune spre analiză
și aprobare domnilor consilieri.
Domnii consilieri nu ridică obiecțiuni cu privire la conținutul procesului verbal al
ședinței anterioare și îl aprobă în forma prezentată prin vot deschis, cu u n număr de 10
voturi pentru.
Domnul președinte de ședință dă citire dispoziției primarului comunei Jupânești
nr.84/19.04.2022 ţinând seama de prevederile art.133 alin.(1),art.134 alin.(1) lit.a,
alin.(4)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 care cuprinde la
ordinea de zi următoarele puncte:
-Proiect privind privind modificarea Hotărării Consiliului local nr.13/17.03.2022
referitoare la aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru
obiectivul de investiții „ ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE
GAZE NATURALE ÎN COMUNA JUPÂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ ”,in vederea
includerii acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” .
Este supusă spre aprobarea ordinea de zi , de către domnul președinte de ședință Bușoi
Florin și este votată cu un număr de 10 voturi pentru.
Domnul primar precizează că datorită verificări cereri de finanțare depusă pentru
proiectul de gaze s-au solicitat modificări ale hotărâri emise de consiliul local fără a se
modifica totalul devizului general doar prin corectarea valorii aferente cost unitar din
interiorul devizului.
Domnul președinte de ședință Bușoi Florin dă citire proiectului de hotărâre privind
modificarea Hotărării Consiliului local nr.13/17.03.2022 referitoare la aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții
„ ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN
COMUNA JUPÂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ ”,in vederea includerii acestuia în cadrul
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și îl supune la vot fiind votat cu un
număr de 10 voturi pentru .
Domnul primar menționează că în perioada următoare va fi efectuată licitația
pentru investiția apă și canal.
Domnul viceprimar dorește să fie informat cu privire la sumele de la bugetul local
pentru investiția de apă.
Domnul primar specifică că sumele vor fi plătite în tranșe.
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Domnul viceprimar precizează că atunci când sunt convocate ședințele
extraordinare să fie puse la dispoziția consilierilor și materiale ședintei și de asemenea
procesele verbale nu au mai fost supuse spre aprobare și nu au fost înmânate consilierilor
locali.
Doamna secretar menționează că la următoarele ședințe vor fi puse la dispoziție
materialele sedințelor și procesele verbale vor fi supuse spre aprobare și vor fi afișate pe
site instituției.
Domnul viceprimar specifică că hotărârea privind achiziționarea unui microbuz
școlar deoarece domnul primar a precizat că această hotărâre este pentru achiziționarea
unui microbuz școlar dar în hotărâre este precizat că este pentru achiziționarea unui
microbuz comunitar.
Domnul primar precizează că acest microbuz va fi folosit și pentru școală deoarece
atunci când va fi reabilitată Școala Gimnazială elevii vor fi mutați la celelalte școli din
comună.
Domnul viceprimar menționează să nu cheltuim bani decât dacă este corect
informat cu privire la acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Alexandrescu Eugen menționează că atunci când va fi realizată
sala de sport școlară să nu fie afectat stadionul.
Domnul viceprimar precizează că potrivit planului de amplasament se suprapune
cu stadionul.
Domnul primar menționează că nu afectează stadionul atunci când va fi predat
amplasamentul către C.N.I. în vederea construirii săli de sport.
Domnul Bușoi Florin declară şedinţa închisă.
Președinte de ședință,
Consilier local
Bușoi Florin

Contrasemnează,
Secretar general u.a.t.
Enache Mihaela-Ionela
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