ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA FRUMUŞANI,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUSANI
Str. Principala nr.70, Sat Frumusani, Comuna Frumusani
e-mail: primaria_frumusani@yahoo.com
Telefon / Fax : 0242.516.012

Nr.190/14.06.2019
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 14.06.2019 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Com. Frumusani
ce are loc la sediul Primariei Com. Frumusani.
Sedinta este deschisa de Domnul Primar Duta Paul care arata ca s-au convocat consilierii
prin dispozitia nr.255/11.06.2019, potrivit art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001 republicata, privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Caracterul urgent al sedintei este justificat proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi a
sedintei, si a carui necesitate rezida din:
 Adoptarea urgenta a componentei asocierii dintre societatile comerciale ce urmeaza a
participa procedurile de concesionare a serviciului public de distributie a gazelor naturale, in
vederea concesionarii si realizării investiției " REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN
COMUNELE FRUMUȘANI SI FUNDENI, JUDETUL CALARASI ";
 Alocarea si completarea sumelor necesare efectuarii platilor catre Asistentii Personali ai
persoanelor cu handicap, urmare a incetarii contractelor individuale de munca;
Dl Bonciu-Zanfirachi Marius Secretar al com. Frumusani face prezenta nominala a consilierilor
locali si informeaza ca in sala sunt prezenti un numar de 10 consilieri din 13 consilieri in functie.
Consilieri prezenti:
TONE STELIAN
STOIAN GHEORGHE
IONITA MIHAIL
MARIN NICOLAE
FIRCĂ AUREL
ION MARIAN
STAN GEORGETA
TANASE ION
NICULAE DUMITRU
MARIN CEZAR

Lipsesc motivat:
Lipseste nemotivat: CRETU MARIAN, LAZARESCU NICOLAE, DUMITRU ION
La sedinta participa, Dl. Primar Duta Paul, Dl. Secretar al UAT Bonciu-Zanfirachi Marius,
Dl. Secretar al UAT Bonciu-Zanfirachi Marius – supune spre aprobare procesul-verbal al
sedintei din 30.05.2019 ce a fost pus la dispozitie in timp util consilierilor.
Se supune la vot si aprobat cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti..
Dl. Primar Duta Paul, prezinta consilierilor locali ai Com. Frumusani ordinea de zi care este
urmatoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Frumusani pentru anul 2019;
2. Proiect de hotarare privind asocierea S.C. ECO – UTIL FRUMUȘANI S.R.L., S.C.
SERVICII UTILITARE FUNDENI S.R.L și S.C. DORNACOR INVEST S.R.L. în
vederea concesionarii si realizării investiției " REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE ÎN COMUNELE FRUMUȘANI SI FUNDENI, JUDETUL CALARASI
";
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3. Diverse;

Se consulta cei prezenti daca mai au in vedere si alte puncte, de stricta necesitate, pentru
ordinea de zi a acestei sedinte.
Nemaifiind si alte puncte, se supune aprobării ordinea de zi a acestei ședințe fiind votata cu
13 voturi pentru.

I.

Are cuvantul Dl. Primar Duta Paul care, in calitate de initiator, prezinta punctul 1 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si
cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Frumusani pentru anul 2019”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele descriptive ale
proiectului dezbatut respectiv sunt amintite cheltuielile de personal ce se majoreaza pentru
finantarea cheltuielilor de personal aferente asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav,
respectiv plata concediilor de odihna.
De asemenea se suplimenteaza bugetul alocat SC ECO-UTIL FRUMUSANI SRL, in
vederea obtinerii certificarilor de management al calitatii SR-EN 90001/2009 si 14001/2004.
Proiectul de hotarare nr. 1, se supune la vot si aprobat cu 13 voturi pentru, devenind
hotararea nr.34

II.

Are cuvantul Dl. Primar Duta Paul care, in calitate de initiator, prezinta punctul 2 pe
ordinea de zi si anume „Proiect de hotarare privind asocierea S.C. ECO – UTIL FRUMUȘANI
S.R.L., S.C. SERVICII UTILITARE FUNDENI S.R.L și S.C. DORNACOR INVEST S.R.L.
în vederea concesionarii si realizării investiției " REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE
NATURALE ÎN COMUNELE FRUMUȘANI SI FUNDENI, JUDETUL CALARASI "”
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elementele descriptive ale
proiectului dezbatut respectiv faptul ca asocierea constituita in formula supusa aprobarii, va
participa la procedura de atribuire a contractului de concesiune si realizare a investiției "
REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE FRUMUȘANI SI
FUNDENI, JUDETUL CALARASI "
Proiectul de hotarare nr. 2, se supune la vot si aprobat cu 13 voturi pentru, devenind
hotararea nr.35

III. Are cuvantul Dl. STOIAN GHEORGHE – Presedinte de Sedinta, care prezinta
punctul 3 pe ordinea de zi si anume „Diverse”
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta ofertele pentru organizare cursurilor de
perfectionare a alesilor locali.
Dl. Consilier Marin Nicolae solicita ca organizarea acestor cursuri de perfectionare sa se
faca la sediul institutiei
Dl. Primar precizeaza ca vor fi identificate oferte si prezentate in sedinta, ulterior urmand a
se stabili si alocarile bugetare necesare.
Dl. Expert Toader Costinel considera oportun sa informeze Consiliul Local despre
posibilitatea existentei unor cazuri de TBC in cadrul comunitatii rrome.
Dl. Primar Duta Paul precizeaza, in urma convorbirii telefonice cu Dl. Dr. Tilich, a precizat
ca exista doar 1 singur caz, confirmat si aflat in tratament.
De asemenea, se vor informa, prin adresa scrisa, DSP si Dispensarul medical, in vederea
efectuarii unor actiuni de control a zonei si cetatenilor.
2

D-na Voinea Didi prezinta situatia cainilor fara stapan din zona fabricii Marisan, caini care
au atacat in ultimele zile 2 copii.
Dl. Consilier Marin Nicolae solicita sa se instiinteze societatea respectiva despre acest lucru
si sa indeparteze cainii din zona.
D-na Zamfir Mielusa solicita masuri cu privire la deversarea haznalei D-lui Nohai.
Dl. Primar Duta Paul precizeaza ca vor fi efectuate verificari si luate masurile legale.
Nemaifiind si alte puncte de discutie pe ordinea de zi a acestei sedinte, Dl. Stoian Gheorghe
– Presedinte de Sedinta, declara sedinta inchisa.
Prezenta la lucrarile sedintei a fost urmatoarea: Tone Stelian, Stoian Gheorghe, Ionita
Mihail, Fircă Aurel, Marin Nicolae, Stan Georgeta, Ion Marian, Tanase Ion, Niculae
Dumitru, Cezar Marin.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
STOIAN GHEORGHE

SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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