ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL VIDRA

PROCES VERBAL
SEDINTA EXTRAORDINARA 20.07 .2012
ORDINEA DE

ZI,.

l.Proiect de hotirdre privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului LocalVidra. .- initiator, primar Niculae Florin
2. Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al comunei Vidra,Judelul
llfov pe anul2012.- iniliator, primar Niculae Florin
3. Proiect de hotirAre privind revocarea Hotdrdrii Consilului Local Vidra nr.74 12009
privind aprobarea completdrii inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul oublic

al

comunei Vidra.- initiator, primar Niculae Florin
4.Proiect de hotirdre privind revocarea Hotir6rii Consilului Local Vidra nr.2Ol2O12
privind modificarea Hotirarii Consiliului Local nr.7412009.- iniliator, primar Niculae Florin.
S.Proiect de hotirdre privind modificarea HotdrArii Consiliului Local Vidra nr.18 din

28.06.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul public al
comuneiVidra. .- iniliator, primar Niculae Florin
6.Proiect de hotirAre privind modificarea hotirdrii Consiliului Local Vidra nr.5 din
06.01.2012 privind aprobarea completdrii nomenclatorului stradal al comunei Vidra.
initiator, primar Niculae Florin
T.Proiect de hotirire privind aprobarea prelungirii valabilitalii Planului de Urbanism
General al comunei Vidra si al Regulamentului de Urbanism existent. .- initiator, primar
Niculae Florin
S.Diverse.

ordinea

dezi

Domnul presedinte de gedin!d,BlLlBOC FLOREA

LIVIU

prezintd

a gedinlei.
Se supune la vot ordinea de zi a gedinlei 9i se aprobd in unanimitate

13 voturi pentru.

-

Participd la sedin!d domnul primar NICULAE FLORIN, domnul secretar
ZAHARIA GHEORGHE
d-nul viceprimar BILIBOC FLOREA-LIVIU,dl contabil
DAVID ION.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnul primar prezintd proiectul de hotdrdre aratand ce prevederile
Regulamentului de organizare gi funclionare respectd Legea administrafiei publice
locale nr.21512001 si Legea privind statutul alesilor locali.
Dl . Stancu solicitd punerea la dispozilie a proceselor verbale de la $edintele
desfasurate 9i ldmuriri referitoare la prezenta cetdlenilor la gedin!e.
Dl . primar - cetdlenilor nu le va fi interzis accesul.
Se hotdrdgte ca gedinlele de comiisi sd se desfdsoare in aceeasi cu cele de
consiliu local
Se supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului - 13 voturi pentru
.

Domnul pregedinte de sedinld - se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Domnul contabil David lon prezintd adresa primitd de la Consiliul Judelean
llfov 9i Administratia financiard llfov.Prezintd detalierea cheltuielilor.Referitor la
cheltuielile pentru invildmAnt ,cheltuielile de personal sunt 51.000|ei..
Dl primar - se vor achita o parte din cheltuielile restante.Mai sunt lucrdri in
continuare.Se doregte achitarea unor datorii .Toate lucrdrile au fost fdcute cu Glacial
Prod.Pentru cel de-al doilea pod peste rAul Sabar,au fost cumpdrate materialele dar
sunt date in custodie.
Dl Gheorghe Mircea intreabd dacd toate lucrdrile au fost prinse in acelagi
proiect.
Dl Tudor intreabd de se pldtesc lucrdrile executate dacd existd litigiu referitor
la acestea 9i unde sunt banii primili pe OG 7 deoarece au fost primili banii pentru
ambele poduri.Propune si nu fie piatite lucrprile care nu au fost executate.intreabd
care a fost suma initiala la semnarea contractului,cdt s-a achitat gi cAt mai trebuie
pldtit.
D I contabil -to!i banii primili pe OG 7 au fost cheltuili.Banii alocali pentru o
investilie nu pot fi folosili cu altd destinalie.
Dl Marinescu solicitd ldmuriri referitoare la unele aspecte referitoare la
legal itatea nvestiliei.
Dl Cernicenco solicitd limuriri referitoare la facturile restante.
in continuare se poartd diverse disculii pe aceastd tema 9i se fac diverse
propuneri.se hotdrdgte ca problema podului de pe rdul Sabar sd fie ldmuritd la
sedinta viitoare.Se solicitd sd fie chemat domnul lvan pentru ldmuriri.
Se supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului- 13 voturi pentru
i

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.

Domnul secretar prezintd adresa nr.8237lDMl13.06.2012 primitd din partea
lnstituliei Prefectului Judelului llfov prin care se solicitd revocarea Hotdrdrii
Consilului Local Vidra nr.74 12009 privind aprobarea completdrii inventarului bunurilor
care alcdtuiesc domeniul public al comunei Vidra in conformitate cu cerintele
menlionate in adresa mai sus menlionatd
Se supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului - 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.

Domnul secretar prezintd adresa nr.8237lDMl13.06.2012 primita din partea
Instituliei Prefectului Judelului llfov prin care se solicitd revocarea Hotdrdrii
Consilului Local Vidra nr.2012012 privind modificarea HotdrArii Consiliului Local
nr.7412009 in conformitate cu cerintele menlionate in adresa mai sus mentionatd
Se supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului - 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.

Domnul secretar prezintd adresa nn\237lDMl13.06.2012 primitd din partea
Institutiei Prefectului Judefului llfov prin care se solicitd modificarea HotdrArii

Consiliului Local Vidra nr.1B din 28.06.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor
cu cerintele
menlionate in adresa mai sus mentionatd
Se supune la vot punctul 5 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului- 13 voturi pentru.

care alcdtuiesc domeniul public al comunei Vidra.in conformitate

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi.

Domnul primar prezinti proiectul de hotdrare ardtAnd care sunt cele 16 noi
strdzi care vor fi incluse in nomenclatorul stradal al comunei Vidra.
Dl Marinescu solicitd lSmuriri referitor la strdzile care vor mai fi asfaltate si la
strdzile unde au fost astupate si capacere de la canalizare.
Dl primar -mai sunt doar 3 strdzi de asfaltat pe proiectul PNDI dar proiectul
este momentan stopat.Mai sunt 5 km de strdzi unde se lucreazd la alimentarea cu
ape
Se poartd diverse discutii aleatorii la strdzile care urme azd a fi asfaltate.
Se supune la vot punctul 6 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului- 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi.

Domnul secretar prezintd proiectul de hotdr6re ardtdnd faptul cd a expirat
termenul de valabilitate al PUG-ului comunei Vidra si se propune prelungirea
valabilitdlii cu incd doi ani conform prevederilor legale
Dl Nistase propune ca lunca rdului Sabar sd fie scoasd din zona inundabild.
Se supune la vot punctul 7 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului- 13 voturi pentru.
Se trece la punctul Diverse.

Dl. Primar -la viitoarea sedinld se va propune infiintare unui post

de

administrator public in organigrami si acordarea personalitdlii juridice pentru gcoala
Cre{esti.

Dl Marinescu- infiinlarea noului post si se facd cu conditia reducerii

persoanelor care nu corespund.
Dna Stancu intreabd care este natura noii functii care se va infiinta.
Dl primar aduce ldmuriri referitoare la acest aspect.
Dl Ndstase intreabd cum va fi ocupat noul post.
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