ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL PERŞINARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi 27.04.2011 în şedinţa ordinară publică a Consiliului Local Perşinari, convocată de primar,
prin dispoziţia nr. 86/19.04.2011.
Din consultarea condicii de prezenţă a rezultat participarea a 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Bunea Marin prezintă procesul verbal al şedinţei publice
ordinare a Consiliului Local al comunei Perşinari din data de 28.03.2011, proces verbal care a fost pus la dispoziţia
consilierilor locali în timp util şi anume o copie a acestuia a fost anexată la notificarea nr. 1796/19.04.2011.
Nefiind intervenţii cu privire la cele consemnate în procesul verbal, domnul preşedinte de şedinţă consilier
local Bunea Marin îl supune votării rezultând unanimitate prezentă de voturi.
În continuare domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Bunea Marin, dă cuvântul domnului primar
pentru a prezenta proiectul ordinei de zi.
Domnul primar prezintă proiectul ordinei de zi, astfel:
1. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii aparţinând patrimoniului comunei Perşinari pe anul 2010;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare cu Asociaţia Centrul Judeţean
de Mediere şi Perfecţionare Dâmboviţa;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar aferent trimestrului I a
anului 2011;
4. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinei de zi şi rezultă „pentru” 11 voturi .
În continuare sunt prezentate, de către domnul primar Bunea Marian materialele aferente punctului 1 al
ordinei de zi, iar apoi este prezentat rapoartul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei
Perşinari.
Nefiind intervenţii, se supune la vot rezultând unanimitate prezentă de voturi pentru.
Domnul primar Bunea Marian prezintă materialele aferente punctului 2 al ordinei de zi, iar apoi este
prezentat rapoartul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Perşinari.
Domnul consilier local Bunea Marin arată că ar fi bine ca mediatorul să lie cetăţean al comunei Perşinari.
Se supune la vot proiectul de hotărâre aferent punctului 2 al ordinei de zi, nemaifiind intervenţii, rezultând
11 voturi „pentru”.
În continuare sunt prezentate, de către domnul primar Bunea Marian materialele aferente punctului 3 al
ordinei de zi, iar apoi este prezentat rapoartul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei
Perşinari.
Domnul consilier local Dolănescu George solicită lămuriri cu privire la veniturile din concesionări şi
închirieri, lămuriri pe care le dă domnul primar Bunea Marian.
La punctul 4 al ordinei de zi – Diverse se înscriu la cuvânt domnii consilieri locali Guţoiu Marian şi Bunea
Marin.
Domnul consilier local Guţoiu Marian propune ca în luna mai să se organizaze o adunare cetăţenească,
domnul consilier local Florea Marian arată că ar fi bine ca trimestrial să se organizeze o adunare cetăţenească
pentru informarea cetăţenilor comunei, propunere la care au achiesat toţi consilierii locali.

Domnul consilier local Bunea Marin propune să se găsească un spaţiu în vederea închirierii pentru medicul
veterinar, să fie invitat la adunarea cetăneacă şi solicită să se aloce o sumă pentru refacerea planurilor parcelare
întrucât acestea nu corespund cu titlurile de proprietate.
Domnul Toma Horia a prezentat rapoartele de activitate pentru anul 2010 în calitate de viceprimar şi
respectiv de consilier local iar domnii consilieri locali Tănase George şi Florea Marian au prezentat rapoartele de
activitate pentru anul 2010.
Fiind epuizate materialele de pe ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Bunea Marin,
declară închise lucrările şedinţei, cu mulţumiri pentru participare.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.
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