
PROCES-VERBAL

incheiat astdzi, 17.12.2020 in qedin{a ordinard a Consiliului Local al comunei Jifeqti, care

se desfhEoard in sala de qedinle a Primdriei comunei Ji{eqti in prezen{a a l5 (cinsprezece) consilieri
locali din totalul de l5 cdfi alcdtuiesc Consiliul Local.

Dl preqedinte de qedin![, dl Du]ulescu Gheorghe arati c[ sunt indeplinite prevederile art.

137 alin.l din OUG nr.5712019.
Dl preqedinte de gedintd informeazd cdla lucrdrile gedinlei participl de drept primarul qi

secretarul general al localitdlii.
Dl pregedinte de gedin{d aratd cd qedinla a fost convocatd prin dispozilia Primarului cu nr.

394110.12.2020 gi prezintd proiectul ordinii de zi. Acesta cuprinde 3 proiecte de hotdr6re,
prezentarea Deciziei Camerei de Conturi Argeg nr. 43119.11.2020 qi punctul Diverse. Se supune
la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".

Dl pregedinte de qedinf dprecizeazd cd proiectele de hotdrdre au primit avize favorabile din
partea comisiilor de specialitate.

Dl pregedinte de gedint[ roagd colegii care au un interes patrimonial in ceea ce privegte
adoptarea vreunui proiect de hot6rdre aflat pe ordinea de zi, sd declare acest lucru qi sI nu participe
la votarea respectivului proiect.

Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi. Initiator: Primarul comunei Ji{eqti. Proiectul de

hotdr6re privitor la rectificarea bugetuluide venituri Ei cheltuielipe anul 2020. Se dd cuvdntul dlui
primar care citegte proiectul de hotSr6re gi raportul de specialitate intocmit de cdtre

Compartimentul Contabilitate. Proiectul de hot6r6re are2 anexe privitoare la rectificarea bugetului
local. Nu sunt discufii. Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi. Initiator: Primarul comunei Jiteqti. Proiectul de

hotdrdre privitor la aprobarea documentafiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate
pentru obiectivul de investitii "Construirc baza sportivd, sat BucqeneEti Lotagi, comuna Jileqti,
judelul ArgeE". Se dd cuv6ntul dlui primar care citegte proiectul de hotdrdre, raportul de aprobare
qi raportul de specialitate. Se fac discutii pe marginea acestui proiect. Dl primar spune cd la CNI
este depus6 cerere de finan{are in acest sens. Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi. Initiator: Primarul comunei Jifeqti. Proiectul de

hot[rdre privitor la acordarea dreptului de acces asupra unor terenuri apar]inAnd domeniului public
al comunei fifeqti, pentru realizarea proiectului ,,Sistem informafional pentru managementul
integrat al apelor-+tapa II" dezvoltat de cdtre Administratia Nafionalb "Apele Romane". Se dd

cuvdntul dlui primar care citegte proiectul de hotdr6re, raportul de aprobare gi raportul de

specialitate. Se fac discufii pe marginea acestui proiect. Dl primar explicd unde se vor monta
sirenele. Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi. Dl primar prezintdDecizia Camerei de Conturi Argeq
nr. 43119.11.2020.

Se trece la pct. 5 Diverse. Se inscriu la cuvdnt urmStorii: dl primar.
Ia cuvdntul dl primar care citeqte cererea nr. 818 ll23.ll .2020 formulatd de cdtre Tudosescu

Auric[ Eugen prin care solicitd un ajutor de urgen]6 pentru a depdqi uiza. Dl viceprimar citeEte
ancheta socialS intocmitd la domiciliul petentului. Se constatd cd petentul nu se incadreazd in
prevederile legii nr. 41612001 qi nici in HCL nr. 14125.07 .2016. Se respinge cererea.

Se citegte cererea formulati de citre Ungureanu Teofil, avdnd nr. 8805/15.12.2020 prin
care solicitd reducerea taxei de gunoi intruc6t nu are posibilitali financiare pentru a o achita.
Consilierii sunt de acord cu reducerea taxei, dar trebuie gdsit[ o solufie legald in acest sens.

Se declard inchisS qedinta.

Pregedinte de gedin!d,
Dutulescu Gheorghe

Secretar General,
Poqtaliu Adriana

A/


