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Proces Verbal

incheiat astdzi 25 mai 2016 in cadrul gedinlei ordinare a Consiliului Local Racovila, convocati prin
flispozilia primarului nr.74 din20 mai 2016, $edinfa incepe cu 1-0 corrsilieri din cei 1i- in functie.
Lipseste

motivat dl. Drdgoiu cornel, La gedinld mai participd pidl, stoica simion,
AvAnd in vedere cd dl. Drdgoiu Cornel lipsegte motivat sedinla este condusti de dl. Drdgoi Dionisie
in
calitate de pregedinte.
Dl, Pre;edinte supune la

vot procesul verbal al gedinfei extraordinare din luna mai- j.0 voturi pentru, in

unanimitate.
supune la vot ordinea de zi impreund cu suplimentarea aceSteia cu cele 3 proiecte
de hotd16re.
aprobd in unanimitate -9 voturi pentru.

Se

Se

Stoia: eu nu sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi.
Dl, lvan: existd proiect pentru asfaltarea strdzilor.
Dl,

Dl.

Secretar: da, existd

Dl. lvan; vd rog sd

ni-l prezentali.

Dl' Primar: cine igi asumd ndspunderea

pentru int6rzierea acestui irroiect?

Dl' lvan: md bucur cd s-au realizat proiectele acestea insd sunt rjezamdgit

ci

nu s-a adus la.cunostinta

consiliuluilocal.
Se

trece la ordinea de zi.

1)

Proiect de hotdrdne privind aprobarea prelurilor de v6niare pentru masa lemnoasd
din
partizile 350, 361 9i 368

Dl' Primar: eu am propus prefuri minime,
dar am luatin calculsi acoperirea surnei rezultate din licitatie
pentru exploatare. Vreau ca oamenii
sd fie mulfumifi. Dacd avefi alte ;rropuneri cu privire la proiect
le
Puteti expune.
Se

supune la vot proiectul-lO voturi pentru

2l

-in unanimitate
Proiect de hotdrdre privind aprobarea aderirii comunei hacoviga la FLAG (Fishing
Local Action
Grup - Grup de acliune locali pentru pescuit) din Bazinut Oltului, Cibinului
a afluenlilor
9i

acestora in vederea participirii la Programul opera!ionaf Pentru pescuit gi
Afaceri Maritime
2074-2020 Mdsura lll.l si lll. 2, Sprijin Pregititor pentru infiinlarea parteneriatelor
public private gi elaborarea strategiilor de dezvoltare localS integrati a zonellor pescdregti
Dl'

lvan: este o oportunitate de a accesa fondurile
europene. Eu sunt de acord cu proiectulde hotdrare.

lli
i7

,i '.9

jos, la Risinari. feiialii m!-ai: spus ed articolele 3 si
Di, Primar:am vorbit gicu alte primdrii,la Arpagu de
4 sunt discutabile. Trebuie sd fim atenfi, sd gtim ce ne asteQpt5, sd gtim exact ce inseamnd costuri
conexe.
Dl. CAndea:vdd adresa de la GAL, am

avutfoarte multe problemeintreConsiliul Local5iGALTara

Oltului. Eu nu votez acest proiect, mai ales punctele despre costuri conexe,
Dl. Stoia: nu gtim dacd este bine sd votdm acest proiectin fprma aceasta.
D. Valentin: nu sunt de acord cu acest proiect.
Dl. $erban: nu sunt de acord,

formuldrile sunt corecte, Acest proiect implicd practic mai multe proiecte, prima
data trebuie sd aderdm 9i pe urmd trebuie sd aprobdm o ccitizatie.Nu cred cd acest proiect este
Dl, Telebug: Nu cred cd

tra nsPa rent.
Dl, Stoica: eu sunt de acord cu aderarea la FLAG.

Ali fost chemat la o int6lnire legat de acest proiect,
am
fost chemat, nu am putut merge. Am voibit.r:u dl. primar de la Rdsinari. Niciddnsul nu
Primar:da,
Dl.
a aprobat acest proiect, lSsAndu-l pentru luna iunie.
Se supune la vot proiectul, 6 voturi pentru, 3 impotrivd gi o abfinere.
D-na. Mderean:

Dl, lvan: sunt de acord cu aceste proiecte insd vreau ca Corisiliul Localsd fie consultat cu fiecare proiect

il depunem pe drumuri.
Secretar: in momentul deruldrii proiectului, se pot rducb modificdri cu incadrare in costurile initiale,

pe care
Dl,

prin dispozifie de gantier, aprobatd de beneficiar gi proiectant.

3)

Proiect de hotdrire privind actualizarea inventarului bunurilor care alc5tuiesc domeniul pub!ic
alcomunei Racovila
Se supune la vot proiectul- L0 voturi pentru- in unanimitate
4) Proiect de hoti16re privind privind implementared proiectului"REAB|L|TARE DRUMUR[
CoMUNALE gt RETEA STRADALA COM. RACOVTTA UUD, StBtU"
Dl. Telebug: M-ag fi bucurat c6nd s-a asfaltat pe strada protbpol Valeriu Florianu sd se fifdcut
sitrotuare.
Se supune la vot proiectul - 10 voturi pentru in unanimitate.
,
Dl. Stoica Simion

ilintreabd pe dl. Primar de

ce

il trimite pe dl. Viceprimar sd controleze cea ce

construiegte?

Nemaifiind altele de discutat se incheie gedinla ordinard de consiliu local din data de 25
mai 2016 dreot
Pentru care semndm aldturat,

Pregedinte de gedinfd

Secretar delegat
Hulpug Marius Gheorghe

