
PROCES-VERBAL

I ncheiat azi, 22 februarie 2Q22

in gedinla extraordinari de indati a Consiliului Local Polovragi

La sedin!5 au participat: Epure Gheorghe - primar, Constantinescu lon - viceprimar,

secretar general al comunei - Bidila Liliana-Elena si urmitorii consilieri: Piunescu lon,

fopescu Gheorghe - on line, Driginescu Petre, Georgescu Aurelian, Pave! Gheorghe,

lordache Aurelian - pregedinte de gedinf6, Dumitrescu Marcel-Mircea, Buge loan - on line,

Cdlin Gheorghe-Daniel, Misailescu Lucian-Nicolae.

Niciun absent.

Avind in vedere:

efectelor pandemiei COVID-19, cu modificirile gi completirile ulterioare,

misurile care se aplici pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor

pandemiei de COVID - 19, cu modificirile gicompletirile ulterioare,

$edinfa a fost convocati pe bazi de convocator si invitatii scrise carE au fost

trimise/inm6nate consilierilor prin mijloace electronice gi fizic domnului Buge loan prin grija

secretarului general al comunei. in acest scop, a fost creat pe aplicalia whatsapp grupul

CONSILIUL LOCAL POLOVRAGI, prin intermediul ciruia au fost trimise materialele de gedinti.

in invitalii a fost menlionatd data, ora gi locul desfiguririi gedinlei, precum pi

proiectul ordinii de zi.

Se aprobi firi obiecliuni procesul-verbal al gedinlei anterioa/e.

ln continuare se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, care se aprobi de citre
toli consilierii prezenti.

L. Proiect de hotirAre privind aprobarea bugetului local privind Bunurile gi serviciile la

invilim6nt pe anul 2022, initiator, primar, Gheorghe Epure.

Domnul Buge loan propune ca domnul viceprimar sd se ocupe de plaAtarea puielilor de

salc6m in islazul comunal - Sub Obreje, iar in cazul in care acegtia nu voi fi plantali, nu va

mai vota niciun proiect de hotir6re. Este de acord cu proiectul de hotir6re in forma

prezentati gi ci sumele primite ulterior pentru suport masi caldi elevi Si iregcolari.

Domnul consilier Popescu Gheorghe este de acord cu proiect in forma prezentati gi cu

amendamentul.

Domnul consilier Georgescu Aurelian anun!5 ci se va abline de la vot fiind membru in

Consiliul de Administralie al $colii Gimnaziale nr. 1 Polovragi - pe motiv de conflict de

interese

Se supun la vot:



L. Proiect de hotirAre privind aprobarea bugetului local privind Bunurile gi serviciile la

invi!5m6nt pe anul 2022, initiator, primar, Gheorghe Epure, se adopti cu L0 voturi
pentru, L ablinere (Georgescu Aurelian) gi 0 voturi impotrivi din 11 consilieri prezenfi

din 11 consilieriin funclie.

Pentru care am incheiat prezentul proces-verbal

Pregedinte de pedin!5,

IORDACHE AURELIAN

Secretar general comu n5,

Bidila Liliana-Elena

't,


