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PROCES VERBAL
Incheiat asHizi, 17 august 2020, la ~edinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Moroeni

Sedinta a Inceput cu 0 alocutiune a domnului primar, care a spus ca aceasta a fost convocata la sala
de ~edinte amenajata la sediul Caminului Cultural Moroeni, din cauza conditiilor speciale impuse de
aparitia pandemiei de COVID 19, precum ~i a instituirii masurilor de distantare sociala, luandu-se masura
ca Intre participanti sa fie libere doua locuri, fiecare consilier local ~i fiecare participant au fost dotati, la
intrarea In sala, cu masca ~imanu~i de unica folosintii, iar locul de tinere a ~edintei s-a dezinfectat Inainte ~i
se va dezinfecta ~i dupa tinerea ~edintei.

Secretarul comunei a spus apoi ca ~edinta a fost convocata, In conformitate cu prevederile art. 134
alin. (3) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, prin dispozitia Primarului Comunei Moroeni nr. 285 din 13 august
2020. La ~edinta au fost prezenti 11 consilieri locali, din cei 13 care mai compun Consiliulla data actuala,
dupa demisia doamnei Chitescu Diana - Elena, absentand domnii Ciorobea Ion ~iAndreoiu Dumitru. Dupa
comunicarea situatiei privind prezenta consilierilor la ~edintii ~i constatarea Intrunirii cvorumului prevazut
la art. 137 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, eu
modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede ca ~edintele consiliului local se desta~oara legal In
prezenta majoriHitii consilierilor locali In functie, tacute de catre secretarul comunei, domnul primar cite~te
urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
l)-proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei

Moroeni nr. 52 din 10.09.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare ca apa catre S.C.
Compania de Apa Targovi~te - Dambovita S.A.;

Inainte de a se supune votului ordinea de zi, In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, secretarul
comunei asigura Consiliul de Indeplinirea tuturor conditiilor legale privind proiectul de hotarare supus
dezbaterii, acesta fiind Insotit de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare ~i motivare, semnat de
initiator, raportul compartimentului de resort din eadrul aparatului de specialitate al primarului, avizul cu
caraeter eonsultativ al Comisiei Juridice de specialitate a consiliului local, de~i acesta nu era necesar,
deoareee este 0 ~edinta cu caraeter de urgenta.

Avand In vedere cele expuse anterior de catre secretarul comunei, domnul primar supune votului
consilerilor locali ordinea de zi, iar aceasta este aprobata In unanimitate, dupa care a dat cuvantul domnului
Voicu Decebal- pre~edintele de ~edintii ales, pentru conducerea lucrarilor.

Domnul primar, In calitatea sa de initiator al proiectului de hotarare, a luat cuvantul ~i a oferit toate
explicatiile necesare cu privire la urgenta ~i oportunitatea initierii acestuia.

Pentru ca nu au fost alte luari de cuvant pe marginea proiectului de hotarare, i s-a dat citire, dupa
care ~i rapoartele de avizare favorabile ale tuturor Comisiilor de specialitate care I-au analizat, iar apoi
acesta a fost supus votului, fiind adoptat In unanimitate, devenind hotararea nr. 50 din 17 august 2020
privind modificarea ~i eompletarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 52 din 10.09.2009
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare ca apa catre S.c. Compania de Apa Targovi~te -
Dambovita S.A..

Domnul Voicu Decebal - pre~edintele de ~edinta, Intreaba daca mai sunt ~i alte probleme de
dezbatut, dar nu a mai solicitat nici un consilier dreptulla cuvant, astfel ca a declarat ~edinta Inchisa.
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