PROCES- VERBAL -

^EDINA ORDINARA
Consiliul Local Joia
Incheiat azi - 16.11.2020 în sedint ordinara a Consiliului Local Joia,

convocat

conform art. (133), alin. (1) din OUG nr. 57/2019-privind Codul Administrativ.
Prezent: -13(treisprezece) consilieri loeali din numrul de 13(treisprezece), membri ai
Consiliului Local Joia stabilit prin ordin al prefectului.
Sedinta este prezidat de cel mai in vârst consilier, domnul Tudorache Petre, care
deschide oficial _edinta, conform art. 137 din OUG nr. 57/2019- privind Codul Administrativ,

sedintaeste declarat legaleonstituit.

In continuare, ordinea de zi a _edinei

conform Dispoziiei

ordinare, pentru ziua de 16.11.2020, ora 100,

nr. 130/10.11.2020, este prezentat de pre_edintele de _edin:

1.Depunere jurmânt de credin
consilier supleant validat conform încheierii din data de
05.11.2020 de ctre judectoria Bolintin - Vale - Neagu Laureniu- Ionu - membru PNL:
2. Proiect de hotarare nr. 1/2020 privind alegerea unui consilier local, ca pre_edinte de _edina
al Consiliului Local Joita, Judetul
Giurgiu initiator primar comuna;
a)-Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6680/09.11.2020, a primarului Comunei Joia;
b)- Raportul secretarului general al UAT Joia înregistrat sub nr. 6681/09.11.2020;
3. Proiect de hotarare nr. 2/2020
privind alegerea viceprimarului Comunei Joita, judet Giurgiu
initiator primar comuna;
-

-

a)-Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6682/09.11.2020, a primarului Comunei Joia;
b)- Raportul secretarului general al UAT Joita înregistrat sub nr. 6683/09.11.2020;
4. Proiect de hotarare nr. 3/2020

privind aprobarea numrului

_i componenei

comisiilor de

specialitate pe principalele domenii de activitate- initiator primar comuna;
a)- Referat de aprobare înregistrat sub nr. 6684/09.11.2020, a primarului Comunei Joia;

b)- Raportul secretarului general al UAT Joia

înregistrat sub nr. 6685/09.11.2020;

5. Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi: Se înregistreaz urmtorul
pentru'" ordinea de zi prezentat, ordinea de zi este aprobat.

Ulterior, pre_edintele de _edin

rezultat: 12(doisprezece) voturi

supune la vot procesul verbal de la _edina anterioar.

Nu sunt obiecii de fond sau de form în ceea ce prive_te redactarea i coninutului
proces verbal de _edin.
Se supune aprobrii
procesul verbal anterior de _edin

inregistreaz
urmtorul
rezultat:
13(treisprezece), au votat "pentru".

12(doisprezece)

consilieri

In continuare, se trece la dezbaterea ordinii de zi aprobate anterior.
Domnul Neagu Laureniu
lonuf este invitat s depun

locali

jurmântul

-

din

de

acestui
_i se

numrul

credin,

în

de

faa

domnilor consilieri, acesta este consilierul supleant validat conform încheierii din data de
05.11.2020 de ctre judectoria Bolintin Vale.
Acesta depune jur mântul

Pre_edintele de _edint

în fata dumnealor.

prezint

primul proiect de hotrâre:

privind alegerea unui consilier local, ca pre_edinte de _edin

Proiect de hotarare nr. 1/2020

al Consiliului Local - Joia, Judeul

Giurgiu initiator primar comuna;
Primarul comunei Joia cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de ctre
general.
Este propus domnul Tudorache Petre.
Consilierii sunt de acord cu aceast
Nu mai sunt alte discuii

înregistreaz

propunere.

_i se supune la vot proiectul de hot râre

urmtorul rezultat: 13(treisprezece) voturi ,pentru'".
Consiliul local Joita adopt HCL- Joia cu nr. 1/16.11.2020.

secretarul

prezentat _i dezb tut.

Se

2/2020 privind alegerea viceprimarului
Al doilea proiect de hotarare: Proiect de hotarare nr.
initiator primar comuna;
Comunei Joija, judef Giurgiu
este prezentat de catre
Primarul comunei Joita citeste referatul de aprobare. Raportul
secretarul general.
c se alege viceprimarul prin vot secret cu votul
Secretarul general le spune domnilor consilieri
absolute, conform legii.
majoritii
Aurel,
PNL il propun pe domnul Pun Alexandru
Consilierii din partea partidului politic
la
Nicolae
fel, se
Pintenaru
domnul
Drago_
domnul Balan Vi_inel Costel se propune singur i
propune tot singur.
iar pentru a fí valid votul trebuie tiat cu o
Pe buletinele de vot sunt trecute cele 3 propuneri,
singur linie 2 ( doi) din cei 3 ( trei) propu_i.
exercite votul.
Domnii consilieri sunt invitai în cabinele de vot s î_i
rezultat:
Dup num rarea voturilor a iesit urm torul
-

-

-

Pun

Alexandru - Aurel - 11 (unsprezece) voturi "pentru"

Balan Vi_inel - Costel - 1 (un) vot "pentru'"
Pintenaru Drago_- Nicolae - 1 (un) vot "pentru"

Alexandru

Domnul Pun

pentru.
Nu mai sunt alte

urmtorul
nregistreaz
Consiliul local

-Aurel este votat viceprimarul comunei Joia

11l (unsprezece) voturi

si dezb tut. Se
la vot proiectul de hotrâre prezentat
P un Alexandru Aurel.
rezultat: 11(unsprezece) voturi ,pentru"domnul

discuii

Joia

si

adopt

se supune

HCL - Joia

cu nr. 2/16.11.2020.

Al treilea proiect de hotarare: Proiect de hotarare nr. 3/2020
componenei
comuna;

cu

comisiilor de

Primarul comunei

Joia

specialitate pe principalele

cite_te

referatul de

privind aprobarea numrului

domenii de activitate- initiator

aprobare. Raportul

este

_i

primar

prezentat de

catre

secretarul general.

Secretarul general le aduce la cuno_tin c sunt comisiile se specialitate, cuprind principalele
dintre care
domenii de activitate, fiecare comisie trebuie s fie compus din 5 membrii fiecare,
un pre_edinte _i un secretar.

Pentru com isia economic,

privat al localitii

,

sunt

social,

propu_i

buget, finante, administrarea domeniului public _i

urm torii

consilieri:

Radu Mihai
Stefan lon
P un

Alexandru - Aurel

Marin Marian
lorga Daniela
Se propune singur domnul Balan Vi_inel - Costel, în locul doamnei lorga Daniela.

12 consilieri sunt de acord ca din aceast
Pun

comisie s fac parte domnul Radu Mihai, ^tefan lon,

Alexandru - Aurel, Marin Marian, Iorga Daniela

Domnul Balan Vi_inel Costel se abine.
Comisia este invitats

aleag pre_edintele _i secretarul acesteia.
secretar
Dup consultrile _i voturile dumnealor au ales ca pre_edinte pe domnul Radu Mihai, iar
pe domnul tefan lon.
Pentru Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucr ri
publice, analiz i

propuneri de denumiri, sunt propu_i urmtorii consilieri:
P un

Alexandru - Aurel

Chivu Veronica - Vania

^tefan lon
Neagu Lauren iu

- lonu

Pintenaru Drago_ - Nicolae

Nu mai sunt alte propuneri.

Comisia este invitat s aleag pre_edintele _i secretarul acesteia.

Dup consultrile i voturile dumnealor au ales ca pre_edinte pe domnul Pun
Aurel, iar secretar pe doamna Chivu Veronica - Vania.

Alexandru

Pentru Comisin pentru învtimânt, culturä, sänätate, familie, protecia copilului, tineret i
proteetia sociala, sunt propu_i urmätorii consilieri:

Andrei Maria - Magdalena
Mihai Sile
Marin Marian
Nenciu ^tefan

Balan Vi_inel Costel
Nu mai sunt alte propuneri.

Comisia este invitat s aleag pre_edintele _i secretarul acesteia.
Dup

consult rile

_i voturile dumnealor au ales ca pre_edinte pe doamna Andrei Maria -

Magdalena, iar secretar pe domnul Mihai Sile.
Pentru Comisia juridic

_i ap rarea

ordinii _i lini_tii publice, disciplin

i

munc,

sunt

propu_i urmätorii consilieri:
Tudorache Petre
Neagu Lauren iu

- lonut

Mihai Sile

lorga Daniela
Pintenaru Drago_ - Nicolae

Nu mai sunt alte propuneri.
Comisia este invitat s aleag pre_edintele _i secretarul acesteia.
Dupå consultrile i voturile dumnealor au ales ca pre_edinte pe domnul Tudorache Petre, iar
secretar pe domnul Neagu Laureniu
lonut
-

Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot proiectul de hotrâre prezentat si dezbätut. Se
inregistreaz urmtorul rezultat: 12 (doisprezece) voturi ,pentru" domnul Balan Vi_inel Costel.
se abtine.
Consiliul local Joia

adopt

HCL - Joia

Probleme diverse:
Li se aduce la cuno_tin

cu nr. 3/16.11.2020.

domnilor consilieri mai multe referate de necesitate _i anume

Referatul nr. 6209/15.10.2020 referitor la încheierea unui contract de prestri servicii, pentru

deszpezire.
Consilierii doresc s vadä draftul de contract înainte de semnarea acestuia.

Referatulnr.6404/27.10.2020- referitor la extinderea sistemului de supraveghere video.
Consilierii doresc s ie consultai cu privire la aceast lucrare.
Referatul nr. 6588/04.11.2020- referitor la reevaluarea inventarului domeniului public _i privat.
Nu sunt discuii

pe aceasttem.

Referat nr. 6776/12.11.2020
montarea unor decoraiuni

referitor la încheierea unui contract privind achiziionarea

luminoase.

Consilierii sunt de acord cu aceast achiziie îns dorese ca aceste decoraiuni
calitate pentru a putea fi folosite o perioad mai lung de timp.
Mai sunt si alte discuii

s fie de bun

pe alte teme.

Intrucât, nu mai intervine nimeni, se supune la vot încheierea lucrrilor

propunere acceptat

_i

_i votat

_edinei,

de cätre cei 13(treisprezece) consilieri locali din numrul

de

3 (treisprezece) membri ai Consiliului Local Joia stabilit prin ordin al prefectului. edina

se

încheie la ora 110.

PRE^EDINTE DE EDIN,
TUDORACHE PETRE

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR GEN.,
CATRINA ROXANA ELENA

