ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI VIDRA

PROCES VERBAL
SEDINTA ORDINARA 15.03.2011
ORDINEA DE ZI:

t

Proiect de hotdrire privind aprobarea bugetului local al comunei
Vidra, judetul llfov, pe anul 2011
2. Proiect de hotdrAre proiect de hotdrAre privind transmiterea in
proprietate a terenului in suprafald de 680 mp domeniu public al
comunei Vidra cdtre Parohia Vidra
3. Proiect de hotirdre privind aprobarea acordarii unui ajutor de
urgentd pentru doamna POPA LEONTINA.
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea acordarii unui ajutor de
urgentd pentru doamna ISAR GABRIELA.
.

5.Diverse.
Presedinte de sedinli: domnul ENE GHEORGHE.
Domnul presedinte de sedinld prezintd ordinea de zi.
Se supune la vot gi se aprobi in unanimitate - '10 voturi pentru.

Participd

la sedin!6 domnul primar NICULAE

FLORIN, domnul secretar
ZAHARIA GHEORGHE , d-nul viceprimar BILIBOC FLOREA-LIVIU,d-nul contabil
DAVID ION,
Domnul presedinte de gedintd - se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Domnul contabil prezinlA Proiectul de Hotdrare ardtAnd faptul ci suma de
432.703 lei viratd cdtre primdria comunei Vidra reprezintd subventii pentru finantarea
programelor multinalionale prioritare de mediu si gospoddrire a apelor, respectiv
finantarea lucrdrilor de canalizare.
Se supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului - 10 voturi pentru(unanimitate).
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Se propune si varianta unui schimb de terenuri.
Se supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului - 10 abtineri

Domnul pregedinte de sedintd - se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Domnul primar- este vorba despre acordarea unui ajutor de urgentd contdnd
in suma de 300 lei lunar pentru achizitionarea medicamente de deoarece nu detine
suficiente resurse materiale pentru aceasta.
Se supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi si se aprobd cu 10 voturi
pentru.

Domnul presedinte de gedinjd - se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Domnul primar- este vorba despre acordarea unui ajutor de urgentd constAnd
in suma de 1482,90 lei doamnei lsar Gabriela pentru achizitionarea foto u rulant
triciclu pt. Copii-9% fiului acesteia lsar lonu{ Cristian- persoand cu handicap,
deoarece nu deline suficiente materiele pentru aceasta.
Se supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi 9i se aproba cu 10 voturi
pentru.

Domnul presedinte de gedintd

-

se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.

La acest punct se mai iau in disculie gi urmdtoarele proiecte de hotdrAre:

Domnul primar- este vorba despre acordarea unui ajutor de urgenld constAnd

in sumd de 800 lei domnului Petre Marin pentru bransarea la reteaua de alimentare
cu energie electricd a comunei, deoarece nu deJine suficiente resurse materiale
penlru aceasla.
Se supune la vot proiectul de hotdrAre si se aproba cu 10 voturi pentru.
Domnul pregedinte de gedintd

- se trece la urmatorul

punct.

Domnul primar- este vorba despre acordarea unui ajutor de urgenJd constdnd
in suma de 3000 lei domnului lon Constantin necesari pentru deplasarea fiului sdu
lon Mihai Gabriel in strdindtate pentru participarea la turneele de tenis de masd fiind
un snortiv de exceotie.
Se supune la vot proiectul de hotirire si se aproba cu 10 voturi penlru.
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Domnul primar propune acordarea unei sume de 2000 lei lunar Scolii speciale
nr.4 Bucuresti .
Se supune la vot propunere domnului primar si se aprobd cu unanimitate de
voturi pentru-1 0 voturi.
Domnul primar propune insiituirea unei taxe lunare de 50 lei pentru pompieri.
Se supune la vot propunere domnului primar si se respinge cu 3 voturi pentrusi 7(sapte) abtineri.

PRE$EDTNTE DE SEDtNT, A,
Consilier,
ENE GHEORGHE

SECRETAR,

ZAHARIA GHEORGHE

