ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL VIDRA

PROCES VERBAL
SEDINTA EXTRAORDTNARA 25.07 .2012
ORDINEA DE

ZI.,

l.Proiect de hotdrire privind modificarea organigramei si al statului de functii al
Primdriei ComuneiVidra .- initiatol primar Niculae Florin
2.Proiect de hotirdre privind acordarea personalitdliijuridice a gcolii nr.2 Crelegti. .ini!iator, primar Niculae Florin
3.Proiect de hotdrdre privind asocierea in participaliune intre Consiliul Local Vidra
gi Sc Piscine Total Srl avAnd ca obiect Cdminul Cultural Sintesti. .- initiator, primar Niculae
Florin
4.Diverse.
ordinea

dezi

Domnul presedinte de gedin!d,BlLlBOC FLOREA

LIVIU

prezinti

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

13 voturi pentru.

Participd

la sedinfd domnul primar NICULAE FLORIN, domnul

-

secretar

ZAHARIA GHEORGHE , d-nul viceprimar BILIBOC FLOREA-LIVIU.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnul primar prezintd proiectul de hotdrAre aratdnd cd se doregte
modificarea organigramei aparatului propriu de specialitate al primarului comunei
Vidra prin infiinlare postului de administrator public in conformitate cu prevederile
art'12 din legea administratiei publice locale nr.21512001.
Dl . Tudor solicitd ldmuriri referitor
admin istratorului public.

la modul de numire in funclie a

Dl

primar -numirea in funclie se face de cdtre primar pe baza unor
criterii,proceduri 9i atribulii specifice ,aprobate de cdtre consiliul local .Numirea in
funclie se va face pe bazd de concurs.Administratorul public va prelua oparte din
atribuliile primarului 9i viceprimarului.
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 primar prezintd proiectul de hotdrAre aratdnd faptul cd tot timpul au
fost divergenle in ceea ce priveste modul de distribulie a fondurilor la gcolile din
comund.Propun acordarea personalitdlii juridice pentru $coala Crelegti care sd aibd
in subordine structurile gcolare din satele Sintegti 9i Crelegti,Liceului teoretic
Alexandru Rossetti urmdnd sd ii rdmdnd in subordine doar structurile gcolare din
comuna Vidra.Se intruneste 9i condilia legald care prevede ca numdrul minim de
elevi sd fie de 300

Dna Stancu solicitd ldmuriri despre modul de desfdgurare

a

consiliilor

profesorale ardtdnd cd trebuie respectatd legalitatea.
Dl Tudor solicita ca cererii care va fi transmisa Inspectoratului gcolar llfov sd ?i
fie anexate si solicitdrile parin{ilor din satele Crele9ti 9i Sintegti.
Dl. Primar supune disculiei probleme doamnei Lrieustoiu de la scoala generald

nr.4,Bragadiru.

Se supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului - '13 voturi pentru

t>* \i

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.

Domnul primar prezinti proiectul de hotdrAre ardtind cd se propune
aprobarea asocierii in participaliune intre Consiliul Local Vidra qi SC PISCINE
TOTAL SRL in vederea amenajdrii impreund ,in spaliul cdminului cultural
Sinteqti, a unei fabrici pentru producerea de produse de curSlenie qi igiend
,urmdnd ca in schimbul punerii la dispozitie a spaliului,asociatul si livreze
produsele necesare pentru curdlenia qi rgienizarea unitdlilor gcolare din
comund.Cantitdtile vor fi stipulate in contract.Contractul se va incheia pe o
perioadd de maxim 10 ani.Nu s-a stabilit incd procentul pentru contribulia
asociatului.
Dna Stancu propune sd fie dat doar acordul de principiu.
Se supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului - 13 voturi pentru.
Se trece la punctul Diverse.
Dl. Oprea ridicd problema furturilor fdcute de catre cetdlenii de etnie romd Tn
comun5.Propune sd fie angajate firme de pazd.
Dl Tudor -serviciul de pazd al primdriei sd facd patruld in comund
Dl primar-se vor instala camere de luat vederi in punctele strategice din
comund gi se va renunla la posturile de pazd.
Dna Stancu ridicd problema grupurilor sanitare pentru paznicii de la gcoli.Nu
exista ppalii amenajate.
In continuare se fac propuneri pentru persoanele care vor reprezenta consiliul
local in Consiliul de administralie al LiceuluiAlexandru Rossetti.
Dl primar - propune pe domnul Biliboc-Florea Liviu.
Dl Tudor propune pe dna Stancu.
Dl. Viceprimar -propune pe domnul Cernicenco
Se supun la vot cele 3 propuneri ficute.
Rezultatul votului-dl. BILIBOC -FLOREA LIVIU -7 voturi pentru.
-4 voturi pentru
-dna STANCU ILEANA
- dl. CERNICENCO GHEORGHE-7 voturi pentru
Reprezentanlii PNL se retrag din gedin!d.
Dl. Viceprimar ridicd problema grindei din r6ul Sabar.Trebuiesc alocate fonduri
pentru extrac[ia acesteia altfel vom fi amendafi de cdtre cei de la apele romAne.
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PRE$EDTNTE DE gEDTNTA,
Consilier,
BILIBOC-LIVIU FLOREA
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