
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 5 martie 2020, la ~edinta extraordinara, cu convocare de 'indata a Consiliului Local al

Comunei Moroeni

~edinta a fost convocata 'in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (4) ~i (5) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin dispozitia Primarului Comunei
Moroeni nr. 148 din 3 martie 2020. La ~edinta au fost prezenti 10 consilieri locali din cei 14 care mai
compun Consiliul la data actual a, absentfuld domnul Ciorobea Ion ~i doamnele Chitescu Diana - Elena,
Chitescu Maria ~i Popa Oana - Petruta. Dupa comunicarea situatiei privind prezenta consilierilor la ~edinta
~i constatarea 'intrunirii cvorumului prevazut la art. 137 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile uIterioare, care prevede ca ~edintele consiliului local se
des£a~oara legal 'in prezenta majoritatii consilierilor locali 'in functie, £acute de catre secretarul comunei,
domnul primar cite~te urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
I)-proiect de hotarare privind aprobarea 'incheierii unui act aditional la Contractul de asociere nr.

8.187 din 20.08.2015 dintre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Clubul Sportiv "Bradul Moroeni"
pentru anul 2020;

Inainte de a se supune votului ordinea de zi, 'in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile uIterioare, secretarul comunei
asigura Consiliul de 'indeplinirea tuturor conditiilor legale privind proiectul de hotarare supus dezbaterii,
acesta fiind 'insotit de referatuI de aprobare, ca instrument de prezentare ~i motivare, semnat de initiator,
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizul cu caracter
consuItativ ale Comisiei de specialitate Juridica, a consiliului local, de~i acesta nu era necesar deoarece este
o ~edinta cu caracter de urgenta.

Avand 'in vedere cele expuse anterior de catre secretarul comunei, domnul viceprimar, 'in absenta
domnului primar, supune votului consilerilor locali ordinea de zi, iar aceasta este aprobata 'in unanimitate,
dupa care a preluat conducerea lucrarilor, 'in calitate de pre~edinte de ~edinta.

Domnul viceprimar a propus trecerea la dezbaterea proiectului de hotarare atlat pe ordinea de zi ~i a
dat cuvantul secretarului comunei pentru explicatii. Astfel, secretarul comunei a dat citire actelor
premergatoare care au stat la baza initierii proiectului de hotarare, precum ~i a proiectului de hotarare. Cu
privire la subiectul supus dezbaterii, domnul Voicu Decebal a apreciat ca modelul de act aditional al
contractu lui de asociere prevede posibilitatea suplimentarii finantarii echipei de fotbal doar daca va
promova 'in liga superioara, ceea ce 'inseamna ca daca aceast obiectiv este ratat, ar 'inceta ~i finantarea
echipei de fotbal. Domnul Voicu a propus ca finantarea echipei de fotbal sa fie continuata ~i suplimentata la
primar rectificare de buget, indiferent daca se rateaza acest obiectiv, a~a cum a sustinut ~i 'in cadrul ~edintei
de analiza ~i aprobare a bugetului local.

Pentru ca nu au fost alte luari de cuvant pe marginea proiectului de hotarare, s-a dat citire raportului
de avizare favorabil al Comisiei Juridice, dupa care proiectul a fost supus votului ~i adoptat 'in unanimitate,
cu amendamentul propus de catre domnul Voicu Decebal, devenind hotararea nr. 15 din 5 martie 2020
privind aprobarea 'incheierii unui act aditional la Contractul de asociere nr. 8.187 din 20.08.2015 dintre
Consiliul Local al Comunei Moroeni ~iClubul Sportiv "Bradul Moroeni" pentru anul 2020.

Domnul Leotescu Florian - pre~edintele de ~edinta, 'intreaba dad mai sunt ~i alte probleme de
dezbatut dar nu a mai solicitat nici un consilier dreptulla cuvant, astfel ca a decIarat ~edinta 'inchisa.
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