JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
PROCES
VERBAL
Incheiat astazi, 22 septembrie 2020, la ~edinta extraordinara, cu convocare de indata, a Consiliului
Local al Comunei Moroeni

~edinta 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 de unica folosinta, 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. (4) ~i (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, prin dispozitia Primarului Comunei Moroeni nr. 392 din 21
septembrie 2020. La ~edinta au fost prezenti 9 consilieri locali, din cei 13 care mai compun Consiliul la
data actuala, absentand domnii Ciorobea Ion ~i Moiceanu Gheorghe ~i doamnele Popa Oana Petruta ~i
Cojocaru Maria. Dupa comunicarea situatiei privind prezenta consilierilor la ~edinta ~i constatarea
intrunirii cvorumului prevazut la art. 137 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L.
Moroeni nr. 12 din 18.02.2020, cu modificarile ulterioare, pe trimestrul III ~i trimestrul IV - 2020.
Inainte de a se supune votului ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, secretarul comunei asigura Consiliu1 de indeplinirea tuturor conditiilor legale
privind proiectul de hotanlre supus dezbaterii, acesta fiind insotit de referatul de aprobare, ca
instrument de prezentare ~i motivare, semnat de initiator, raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, avizele cu caracter consultativ ale Comisiei Juridice ~i Comisiei
Economice de specialitate ale consiliului local, de~i acestea nu erau necesare, deoarece este 0 ~edinta cu
caracter de urgenta.
Avand in vedere cele expuse anterior de catre secretaru1 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 ~edinta 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, explicand detaliat unde
vor fi repartizate sumele care au fost alocate conform H. G. nr. 758/2020 privind alocarea unei sume
din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvemului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020,
pentru unele unitati administrativ-teritoriale. I s-a dat cuvantul ~i doamnei contabil Gisle Marinoiu care
a completat expunerea domnului primar din punct de vedere contabil.
Cu privire la acest proiect de hotarare, a luat cuvantul ~i domnul Voicu Decebal care a intrebat-o
pe doamna contabil daca mai avem facturi restante catre cei care lucreaza la podul din zona Glava ~i

catre constructorul de la ~coala. Doamna contabil a spus ca nu mai exista facturi depuse ~i neonorate
pentru lucrarile efectuate de aceste firme.
Pentru ca nu au fost alte luari de cuvant pe marginea proiectului de hotarare, i s-a dat citire,
dupa care ~i raportartelor de avizare favorabile ale Comisiei Juridice ~i Comisiei Economice care I-au
analizat, iar apoi acesta a fost supus votului, fiind adoptat in unanimitate, devenind hotararea ill. 58 din
22 septembrie 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin H.C.L. Moroeni
ill. 12 din 18.02.2020, cu modificarile ulterioare, pe trimestrul III ~i trimestrul IV - 2020.
Domnul Voicu Deceba1 - 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 dec1arat ~edinta inchisa.

PRE~EDINTE DE ~EDINT A,
Voicu Decebal
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