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  CONSILIUL LOCAL JUPÂNEȘTI                           Nr.1842/25.03.2022  
  
                                                                                                    PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  

ÎÎnncchheeiiaatt  aassttăăzzii  2255..0033..22002222,,  ccuu  ooccaazziiaa  șșeeddiinnțțeeii  oorrddiinnaarree  aa  CCoonnssiilliiuulluuii    LLooccaall  
JJuuppâânneeșșttii..  

La sedința participă  domnul primar Gîrniceanu Ion și doamna secretar general 
u.a.t. Enache Mihaela-Ionela, reprezentanții care au elaborează Strategia de Dezvoltare a 
localității Jupânești. 

DDooaammnnaa  EEnnaacchhee  MMiihhaaeellaa--IIoonneellaa,,  sseeccrreettaarr  ggeenneerraall  uu..aa..tt..  ccoonnssttaattăă  ccăă  llaa  șșeeddiinnțțăă  ssuunntt  
pprreezzeennțții  ttooțții  ccoonnssiilliieerrii  llooccaallii..  

  ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  aarrtt..113377  aalliinn..((11))  ddiinn  OO..UU..GG..  nnrr..5577//22001199  pprriivviinndd  CCoodduull  
aaddmmiinniissttrraattiivv,,  șșeeddiinnțțaa  eessttee  lleeggaall  ccoonnssttiittuuiittăă..  
ÎÎnn  ccoonnttiinnuuaarreeaa  șșeeddiinnțțeeii,,  dd--nnaa  EEnnaacchhee  MMiihhaaeellaa--IIoonneellaa,,  sseeccrreettaarr  ggeenneerraall  uu..aa..tt..,,  pprreezziinnttăă  
pprroocceessuull  ––vveerrbbaall  aall  șșeeddiinnțțeeii  aanntteerriiooaarree  aa  CCoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  JJuuppâânneeșșttii  ddiinn  ddaattaa  ddee  
1177..0033..22002222  ,,  șșeeddiinnțțăă  eexxttrraaoorrddiinnaarrăă--ddee  îînnddaattăă  aa  ccoonnssiilliiuulluuii  llooccaall  șșii  îîll  ssuuppuunnee  sspprree  aannaalliizzăă  șșii  
aapprroobbaarree  ddoommnniilloorr  ccoonnssiilliieerrii..   
    DDoommnniiii  ccoonnssiilliieerrii  nnuu  rriiddiiccăă  oobbiieeccțțiiuunnii  ccuu  pprriivviirree  llaa  ccoonnțțiinnuuttuull  pprroocceessuulluuii  vvee rrbbaall  aall  
șșeeddiinnțțeeii  aanntteerriiooaarree  șșii  îîll  aapprroobbăă  îînn  ffoorrmmaa  pprreezzeennttaattăă  pprriinn  vvoott  ddeesscchhiiss,,  ccuu  uunn  nnuummăărr  ddee  1111  
vvoottuurrii  ppeennttrruu..  

Domnul președinte de ședință dă citire dispoziției primarului comunei Jupânești 
nr.68/18.03.2022 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 care cuprinde la ordinea 
de zi următoarele puncte:                                     

                 1.Informare privind încasarea impozitelor și taxelor locale ; 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni  pentru serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T.Jupânești ,anul  2022; 

    3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate al Consiliului local al  
comunei  Jupânești pe trimestrul al-II-lea 2022 ; 
       4.Probleme diverse 
   Este supusă spre aprobarea ordinea de zi , de către domnul președinte de ședință Bușoi 
Florin și este votată cu un număr de  11 voturi pentru. 
 Domnul primar precizează că sunt prezenți reprezentanți firmei care  întocmesc 
Strategia de Dezvoltare a localității și vor prezenta în cadrul consiliului local această 
strategie. 
 Este prezentat de către doamna Luana-Maria Mohîrță-manager proiect rezultatul 
studiului privind opinia populației realizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare 2021-2027 a 
Comunei Jupânești, județul Gorj. 
 Domnul primar menționează că 99% din cetățeni au spus adevărul la întrebările 
solicitate. 
 Domnii consilieri doresc să fie informați dacă în zona Moldovei sunt utilități. 
 Doamna Luana spune că în mediul rural sunt aceleași condiții  și în alte județe. 
 Domnul Antonie Claudiu menționează că sunt anumite zone din țară care nu au 
asfaltate drumurile dar au utilității. 
 Investiția de apă este necesar a fi realizată dar datorită situației financiare a 
cetățenilor aceștia nu se vor putea racorda la apă și canal. 
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  Domnul consilier Gușiță Petre precizează că oameni sunt reticienți și trebuie 
schimbată mentalitatea. 

- Informare privind încasarea impozitelor și taxelor locale ; 
Domnul președințe de ședință dă citire informării privind încasarea impozitelor și 
taxelor locale. 
Domnul președinte de ședință Bușoi Florin dă citire proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Planului anual de acţiuni  pentru serviciile sociale administrate și finanțate 
din bugetul local al U.A.T.Jupânești ,anul  2022 și îl supune la vot fiind votat cu un 
număr de 11 voturi pentru. 

Domnul președinte de ședință Bușoi Florin dă citire proiectului de hotărâre privind  
aprobarea Programului de activitate al Consiliului local al comunei  Jupânești pe trimestrul 
 al-II-lea 2022  și îl supune la vot fiind votat cu un număr de 11 voturi pentru. 
    Domnul Bușoi Florin  declară şedinţa închisă. 

 
 
   Președinte de ședință,                                              Contrasemnează, 
      Consilier local                                                       Secretar general u.a.t.      

            Bușoi Florin                                                      Enache Mihaela-Ionela 
 


