-

PROCES VERBAL-

SEDINTA EXTRAORDINARA CONVOCATA DE INDATA
Consiliul Local Joita
Incheiat azi

08.01.2021 -în sedint extraordinara convocata de indat

Consiliului Local Joia,

convocat

a

conform art. (134), alin. (4) din OUG nr.

$7/2019-privind Codul Administrativ.
Prezent:
1 3 (treisprezece) consilieri locali din numrul
de 13
(treisprezece), membri ai Consiliului Local Joita stabilit prin ordin al prefectului,
sedinta este online prin aplicaia Google Meet.
Pre_edintele de _edin
- consilier local Tudorache Petre, deschide oficial
_edina, conform art. 137 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
_edina este declarat legal constituit.
In continuare, ordinea de zi a _edinei

extraordinare convocata de indata,

pentru ziua de 08.01.2021, ora 100, conform Dispoziiei nr. 2/07.01.2021, este
prezentat de pre_edintele de _edin:
1. Proiect de hotarare nr. 1/2021l privind alegerea unui consilier local, ca
pre_edinte de edin

al Consiliului Local - Joija, Judetul Giurgiu - iniiator

primar comun,
a) referat de aprobare înregistrat sub nr. 56/05.01.2021, a primarului Comunei

Joita

b) raportul secretarului general al UAT Joita înregistrat sub nr. 57/05.01.2021;

c) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Joita;
2. Proiect de hotarare nr. 2/2021 - privind validarea dispoziiilor

nr.146 din

16.12.2020 _i 147 din 21.12.2020 cu privire la rectificarea bugetului local de
venituri _i cheltuieli pe anul 2020 al comunei Joia,
judeul Giurgiu iniiator
-

primar comun;

a) Referat de aprobare înregistrat sub nr. 65/06.01.2021, a primarului Comunei

Joita,
b) Raportul compartimentului

de resort - contabilitate

66/06.01.2021;

înregistrat sub nr.

c) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Joia;
3.

Proiect de hotarare
excedentul bugetului

nr. 3/2021

privind aprobarea acoperirii definitive

din
local al Comunei Joita , a deficitului
Sectiunii de
dezvoltare pe anul 2020" în sum de 4.926.186,51 lei
initiator primar
"

-

comun;

a) Referat de aprobare înregistrat sub nr. 67/06.01.2021, a primarului Comunei

Joita,
b) Raportul compartimentului de resort - contabilitate

înregistrat sub nr.

68/06.01.2021

c)Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Joia;
nr. 4/2021
- privind organizarea refelei _colare a
unitilor de învmânt
de stat preuniversitar de pe raza Comunei
Joia, Judeul
4. Proiect de hotrâre

Giurgiu - iniiator

primar comun ,

a) referat de aprobare înregistrat sub nr. 72/06.01.2021, a
primarului Comunei
Joita;
b) raportul secretarului general al UAT Joia înregistrat sub nr. 73/06.01.2021;

c) Avizul Confornm

cu

nr.

14943/16.12.2020

de la

Inspectoratul ^colar

Judetean Giurgiu, înregistrat la primarie sub nr. 7336/21.12.2020;
d) Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Joita;
5. Probleme diverse.

Se supune la vot ordinea de zi: Se
înregistreaz urmtorul rezultat: 13
(treisprezece) voturi ,pentru" ordinea de zi prezentat, ordinea de zi este aprobat.
Ulterior, pre_edintele de _edin
verbal de la
supune la vot

consiliului local desfl_urat

în luna anterioara.

procesul

_edinta

Nu mai sunt alte

obiecii de fond sau de form în ceea ce prive_te redactareaa _i
continutului acestui proces verbal de _edin". Se supune aprobrii procesul verbal
anterior de _edin
_i se înregistreaz urmtorul rezultat: 13(treisprezece) consilieri
locali din numrul

In

continuare,

se

de

13(treisprezece), au votat "pentru".

dezbaterea ordinii de zi aprobate anterior.
prezint primul proiect de hotrâre: Proiect de hotarare

trece la

Pre_edintele de _edin
-

privind alegerea unui consilier local, ca pre_edinte de _edin
Joia, Judeul Giurgiu iniiator primar comun;

al Consiliului Local

-

Primarul comunei Joia
cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de
ctre secretarul general.
Comisiile de specialitate prezinta aviz favorabil.
Se fac propuneri.
Doamna Andrei Maria
Magdalena este propus de ctre domnul Marin Marian i
domnul Pintenaru Drago_ este
propus de ctre domnul Balan Vi_inel Costel.
Se voteaz cele dou
propuneri _i doamna Andrei Maria Magdalena este aleas

pre_edinte de _edin
Nu mai

sunt

dezbtut.

Se

pentru urmtoarele

alte discutii si

3 luni.

supune la

proiectul de hotrâre prezentat si
înregistreaz urmtorul rezultat: 12 (doisprezece) voturi ,,pentru" _i
1(unul) impotriv domnul Balan Vi_inel Costel. Consiliul local
Joia adopt HCL
Joita cu nr.
se

vot

-

-

1/08.01.2021;

Al doilea proiect de hotrâre: Proiect de hotarare
privind validarea dispoziiilor
nr. 146 din 16.12.2020
147
din
21.12.2020
_i
cu privire la rectificarea
bugetului
local de venituri _i cheltuieli pe anul 2020 al comunei

iniiator primar comun;
Primarul comunei Joija cite_te

ctre

Joia, judeul Giurgiu

referatul de

contabil.

aprobare. Raportul

este

prezentat de

Comisiile de

specialitate prezinta aviz favorabil.
Nu mai sunt alte discutii si se
supune la vot proiectul de hotrâre prezentat si
dezbtut. Se înregistreaz urmtorul rezultat:
13(treisprezece) voturi ,,pentru"
Consiliul local Joita adopt HCLJoita cunr. 2/08.01.2021;
Al treilea proiect de hotrâre:
Proiect de hotarare

privind
aprobarea
acoperirii*
definitive din excedentul bugetului local al Comunei
Joita
, a deficitului
Sectiunii de dezvoltare pe anul 2020" în sum de
lei
4.926.186,51

primar comun;

Primarul comunei Joia
ctre contabil.
Comisiile de specialitate

cite_te referatul

de

aprobare. Raportul

prezinta aviz favorabil.

-

este

initiator

prezentat

de

Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot proiectul de hotrâre prezentat si
dezbtut. Se înregistreaz urmtorul rezultat: 12 (doisprezece) voturi
,,pentru'" _i
1(unul) împotriv domnul Balan Vi_inel - Costel. Consiliul local Joita adopt HCL

Joita eu nr. 3/08.01.2021;

-

Al
a

patrulea proiect de hotrâre: Proiect de hotarare organizarea retelei scolare
unitilor de învjämânt de stat preuniversitar de pe raza Comunei Joita, Judetul

Giurgiu-iniiator primar comun,

Primarul comunei Joia cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de
ctre secretarul general.
Comisiile de specialitate prezinta aviz favorabil.

Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot proiectul de hotrâre prezentat si
dezbtut. Se înregistreaz urmtorul rezultat:
voturi

Consiliul local

Joita adopt

HCL- Joita

13(treisprezece)

cunr.

,,pentru".

4/08.01.2021;

Probleme diverse:
sunt discutii pe alte teme.

Mai

Doamna Andrei intervine cu ni_te explicaii

cu privire la proiectul de hoträre

referitor la acoperirea definitiv din excedentul
bugetului local.
Domnul Valan întreb despre femeia bolnav de cancer ce msuri

s-au

ajutarea acesteia.
Domnul

viceprimar explic împreun

a o ajuta pe acest

femeie.

cu

domnul

luat

pentru

primar tot ceea ce s-a fcut pentru

Domnul Balan întreab

_i despre täierile ce au loc pe marginea râului Ciorogårla,
domnul primar explic _i acest lucru, împreun cu domnul Radu Mihai.
Intrucât, nu mai intervine nimeni, se supune la vot încheierea lucrrilor

_edintei, propunere acceptat i votat de ctre cei 13 (treisprezece) consilieri locali
de 13( treisprezece) membri ai Consiliului Local
Joita stabilit prin

din numrul

ordin al prefectului. ^edina

cea avut loc online se încheie la ora 110.

PRE^EDINTE DE ^EDIN,
TUDORACHE PETRE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL UAT,
CATRINA ROXANA ELENA

