ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA STEFESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat la data de 08 ianuarie 2018, in sedinta extraordinara a
Consiliului local Stefesti, ce are loc la sediul primariei.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.1/04.01.2018si
a invitatiilor ce au cuprins data, locul desfasurarii si Proiectul ordinii de zi al
sedintei.
La sedinta participa de drept Tabaras Vasile – primar si Mihalcea
Adina Mariana – secretar comuna.
Sedinta este deschisa de Mihalcea Adina Mariana - secretar, care
arata ca participa un numar de 8 consilieri , din totalul de 11 validati , este
legal constituita si isi poate desfasura lucrarile.
Domnul presedinte de sedinta , Dragomir Andrei supune aprobarii
consiliului local , Proiectul ordinii de zi al sedintei care este urmatorul:
1. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul
bugetului local a deficitului de dezvoltare pe anul 2017 ,initiat de
TabarasVasile – primar.
2.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al
primarului si 2 reprezentanti ai consiliului local,pentru a face parte din
Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Stefesti, initiat de Tabaras
Vasile – primar;
3.Proiect de hotarareprivindaprobareadecontariicosturilor de transport
pentrucadreledidactice la ScoalagimnazialaStefesti, initiat de TabarasVasile
–primar;
4.Proiect de horararecu privire la aprobarea Planului de actiuni pe
anul 2018, pentru persoanele beneficiare de ajutor social,care au obligatia
prestarii de ore de lucru, initiat de Dragomir Andrei – viceprimar
Supus la vot este aprobat in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobarii Proiectul de hotarare
privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului de
dezvoltare pe anul 2017 ,initiat de TabarasVasile – primar.

Se constata avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local.Se supune aprobarii si este adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta supune aprobariiProiectul de hotarare
privind desemnarea unui reprezentant al primarului si 2 reprezentanti ai
consiliului local,pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii
gimnaziale Stefesti, initiat de Tabaras Vasile – primar. Domnul Diaconu
Ctin propune ca dl. Stefanica Daniel si dl. Ristea Cristian sa faca parte din
Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale. Propunerea dlui primar este
dl Bratu Nicolae.Se costata avizele favorabile , se supune la vot si este
adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta supun eaprobarii Proiectul de hotarare
privind aprobarea decontarii costurilor de transport pentru cadrele didactice
la Scoala gimnaziala Stefesti, initiat de Tabaras Vasile –primar. Nefiind
discutii, se constata avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, se
supune la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinta prezinta Proiectul de horarare cu privire
la aprobarea Planului de actiuni pe anul 2018, pentru persoanele beneficiare
de ajutor social,care au obligatia prestarii de ore de lucru, initiat de
Dragomir Andrei – viceprimar. Dl PoenaruLaurentiu:sa nu se treaca in
planul de actiuni lucrari de igienizare la scoala, gradinite sau primarie pentru
ca aici sunt persoane angajate. Se constata avizelef avorabile ale comisiilor
de specialitate si nefiind discutii se supune la vot, si este aprobat cu 7 voturi
pentru si o abtinere(dl.PoenaruLaurentiu).
Domnul presedinte de sedinta aduce la cunostinta ca sa se faca
propuneri pentru predintele de sedinta pentru urmatoarele trei luni.Dl
Stroescu Petre il propune pe dl Dimache Gheorghe, propunerea este votata
in unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi a sedintei domnul
presedinte de sedinta multumeste pentru participare si declara inchise
lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
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