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PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 20.05.2020, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local 

Albestii de Arges. Sedinta a fost convocata de catre Primarul Comunei Albestii 

de Arges, prin Dispozitia nr. 162 / 2020. 

- La sedinta au participat: 

- D-l Popa Gabriel – Primarul comunei Albestii de Arges; 

- d-na Elena Isfan – Secretarul general al comunei Albestii de Arges; 

- dl Stan Gheorghe, inspector superior, in cadrul Biroului Contabilitate; 

D-na secretar general, Elena Isfan face prezenta consilierilor, constatandu-

se faptul ca sunt prezenti toti cei 15 consilieri locali in functie; se supune spre 

aprobare procesul-verbal din sedinta anterioara, acesta fiind votat in unanimitate 

de catre d-nii consilieri locali.  

D-l presedinte de sedinta, Popa Petre citeste proiectul ordinii de zi : 

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local al Comunei Albestii de Arges, pe perioada iunie – iulie 2020. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de 

interes local pe anul 2020, ce  urmeaza sa fie prestate de catre beneficiarii de 

ajutor social, acordat in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

3. Proiect de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru 

nou-nascuti. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea condițiilor și criteriilor de 

acordare a ajutoarelor de urgenţă de la bugetul local . 

5..Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Albestii de Arges pe anul 2020. 

6..Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere al 

exercitiului bugetar al comunei Albestii de Arges pe trimestrul I, anul 2020. 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului domnului 

Ilie Ovidiu in functia de sef al « Serviciului Public de Alimentare cu Apa si 

Canalizare, al comunei Albestii de Arges », pana la organizarea concursului de 

ocupare a functiei de sef al Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, 

dar nu mai mult de un an de la data adoptarii prezentei hotarari. 

  Proiectul ordinii de zi este supus la vot,  acesta fiind aprobat in 

unanimitate. 

Domnul presedinte de sedinta citeste Proiectul de hotarare privind 

alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Albestii de 

Arges, pe perioada iunie – iulie 2020. In urma prezentarii raportului de 

specialitate, se aproba in unanimitate de catre consilierii prezenti, HCL nr.12 / 

2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei 

Albestii de Arges, pe perioada iunie – iulie 2020, in persoana d-lui consilier, 

Popa Petre. 



 Domnul Popa Petre prezinta Proiectul de hotarare privind aprobarea 

Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2020, ce  urmeaza sa fie 

prestate de catre beneficiarii de ajutor social, acordat in baza Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat. Se prezinta Planul de actiuni si lucrari propus a 

se efectua in acest an si se discuta pe aceata tema ; d-l presedinte supune la vot 

proiectul de mai sus, adoptandu-se in unanimitate, HCL nr.13 / 2020. 

Se da citire de catre domnul presedinte, Popa Petre, Proiectului privind 

acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti. In urma prezentarii 

raportului de specialitate, d-l presedinte de sedinta supune la vot proiectul 

susmentionat, aprobandu-se, HCL nr.14 / 2020. 

In continuare se discuta pe marginea Proiectului de hotarare privind  

aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă de la 

bugetul local; d-l presedinte il supune la vot, aprobandu-se HCL nr.15 / 2020. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii 

Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Albestii de Arges pe anul 2020. 

D-l Stan Gheorghe prezinta raportul de specialitate in timp ce discuta cu d-nii 

consilieri; d-l presedinte de sedinta, Popa supune la vot Proiectului privind 

rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Bugetului Local al Comunei 

Albestii de Arges; se aproba in unanimitate de voturi din partea domnilor 

consilieri prezenti, HCL nr.16 / 2020. 

D-l Presedinte supune atentiei, Proiectul de hotarare privind aprobarea 

contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Albestii de Arges pe 

trimestrul I, anul 2020. D-l Stan Gheorghe prezinta in ce consta contul de 

incheiere al exeritiului bugetar pe trimestrul I al acestui an; d-l Popa Petre 

supune la vot proiectul de mai sus, aprobandu-se in unanimitate, HCL nr.17 / 

2020. 

Domnul presedinte, Popa citeste punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de 

hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Ilie Ovidiu in 

functia de sef al « Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, al 

comunei Albestii de Arges », pana la organizarea concursului de ocupare a 

functiei de sef al Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, dar nu 

mai mult de un an de la data adoptarii prezentei hotarari. Domnul primar, Popa 

Gabriel prezinta necesitatea aprobarii acestui proiect; au loc discutii; d-l 

consilier, Sava Vasile afirma: „propun initierea unui proiect de hotarare prin 

care sa fie imputernicit domnul primar sa raspunda de Serviciul de apa si 

canalizare si sa sa se angajeze lucratori la serviciu”.  Domnul consilier, Oproiu  

Gheorghe intreaba: „daca in urma investitiei efectuata privind suplimentarea 

debitului de apa in satele Bratesti si Doblea, necesarul de apa pentru celelate sate 

este suficient pentru satisfacerea necesitatilor populatiei”. 

D-l viceprimar, Scarlat Niculae mentioneaza faptul „ prin referatul privitor la 

Serviciul public de apa si canalizare, adresat consilierilor, nu vreau sa 

influienteze votul privind prelugirea mandatului sefului acestui serviciu”. 

In urma acestora se adopta cu 14 voturi „pentru” si o „abtinere” din partea 

domnului viceprimar, Scarlat Niculae, HCL nr.18 / 2020. 

Domnul presedinte de sedinta supune atentiei si discutiei, sesizarile nr.736 

/03.02.2020, 1543 / 05.03.2020, adresate atat Consiliului Local Albestii de 

Arges, cat si Primarului Comunei Albestii de Arges, din partea cetateanului Miu 

Vasile, prin care instiinteaza si reclama o serie de doleante. In urma analizei  

sesizarilor si raspunsurilor date de catre d-l primar, domnii consilieri sunt de 



acord cu punctele de vedere formulate, urmand ca in adresa care va fi trimisa 

domnului Miu Vasile sa se faca precizarea ca s-au efectuat studii in vederea 

proiectarii zonelor care nu au fost introduse conducte de canalizare si gaze, 

urmand a se intocmi proiectul tehnic si a se gasi sursa de finantare. 

Domnul presedinte de sedinta, Popa Petre declara inchise lucrarile 

sedintei si le multumeste tuturor pentru participare.  

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 Presedinte de sedinta,                                      Secretar general, 

        POPA PETRE                                                  ELENA ISFAN 


