- PROCES - VERBAL -

EDINÄ

ORDINAR

Consiliul Local Joita

Incheiat azi - 25.02.2021 în sedint ordinar a Consiliului Local Joita,
convocat

conform art. (133), alin. (1) din OUG nr. 57/2019

privind Codul

Administrativ.

Prezent :13

(treisprezece) consilieri locali din numrul

de 13

(treisprezece), membri ai Consiliului Local Joita stabilit prin ordin al prefectului,
sedinta este online prin aplicaia Google Met, domnul Nenciu ^tefan reu_este s
se conecteze dup aprobarea ordinii de zi.
Pre_edintele de _edin

oficial sedina,

- consilier local Andrei Maria Magdalena, deschide

conform art. 137 din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, _edinta este declarat legal constituit.
In continuare, ordineade zi a _edintei ordinare, pentru ziua de 25.02.2021,

ora 15, conform Dispoziiei

nr. 54/18.02.2021, este prezentat de pre_edintele de

_edin:
. Proiect de hotarare nr. 5/2021 privind aprobarea numrului

asisteni

de posturi de

personali ai persoanelor cu handicap,pentru anul 2021- iniiator

primar

comun;
a)- Referat de aprobare înregistrat sub nr. 296/18.01.2021, a primarului Comunei

Joita,
b)-Raportul comisiei de asisten

social Joia înregistrat sub nr. 11/04.01.2021;

)Avizele comisilor despecialitate din cadrul Consiliului local Joita;
2. Proiect de hotarare nr. 6/2021 privind aprobarea ,Planului de aciuni sau de
lucrri de interes local" -aferent prevederilor Legi nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, pentru anul 2021 iniiator primar comun,
a)-Referat de aprobare înregistrat sub nr. 297/18.01.2021, a primarului Comunei
-

Joita,
b)- Raportul comisiei de asisten social Joita înregistrat sub nr. 12/04.01.2021;
Avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Joia;
3. Proiect de hotarare nr. 7/2021 privind aderarea comunei Joia la Asociaia
Comunelor din România - ini iator

primar comun ;

a) -Referat de aprobare înregistrat sub nr. 727/08.02.2021, a primarului Comunei

Joita,
-

Raportul contabilului înregistrat sub nr. 789/10.02.2021

c)- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Joita;
4. Proiect de hotarare nr. 8/2021
privind aprobarea ,Planului de

analiz

_i

acoperire a riscurilor"- al Comunei Joita, Judetul Giurgiu pentru anul 2021

iniiator primar comun;
a)-Referat de aprobare înregistrat sub nr. 860/15.02.2021, a prinmarului Comunei

Joita;
b)- Raportul ^ef SVSU înregistrat sub nr. 859/15.02.2021;
c)- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Joia
5. Probleme diverse.
inte de a da curs acestei _edinte, domnii consilieri sesizeaz faptul c domnul
Balan Vi_inel Costel consilier local, transmite _edina live pe site-ul dumnealui

de socializare în condiiile în carc acest lucru nu este aprobat de ctre consiliul
local prin regulamentul acestuia, acest transmisiune trebuia fãcut de ctre o firm
de consiliul local _i cu acordul tuturor consilierilor, deci dumnealui încalc
acest regulament. Pre_edintele de _edin
îi solicit sa nu mai transmit aceast

agreat
sedinj

live deoarece încalc

DGPR, adic

acordul acestora în prealabil, îns

imaginea dumnealor este expus

far

faptul c este un proces pe rol
si poate s fac asta, în condiiile în care nu avea acest drept chiar dac este un
nu S-a
proces pe rol regulamentul este aprobat de ctre consiliul local, instana
pronuntat asupra lui.

Pre_edintele de _edin

Dup

reluarea

dumnealui invoc

solicit o mic pauz de câteva minute.

_edinei

se

supune la vot ordinea de zi:

Domnul Balan Vi_inel dore_te s se suplimenteze ordinea de zi cu petitia
dumnealui referitoare la ap _i canalizare, îns pre_edintele îi transmite c ordinea
de zi se suplimenteaz
acestei petiii,

în condiiile

Se înregistreaz
zi prezentat ,

doar cu chestii de urgen,
în care nu este o petiie

urm torul

la diverse o s

ci o simpl

dea citire

adres.

rezultat: 11 (unsprezece) voturi ,,pentru" ordinea de

_i 1 (unul) împotriv

Domnul Nenciu ^tefan înc

îns

- domnul Balan Vi_inel.

nu este online, are o problem

cu telefonul mobil,

încearc sã o remedieze (anun acest lucru), ordinea de zi este aprobat.
Ulterior, pre_edintele de _edin
supune la vot procesul verbal de la _edina
consiliului local desf_urat
în luna anterioar.
Nu mai sunt alte obiectii de fond sau de form în ceea ce prive_te redactarea i

continutului acestui proces verbal de _edin".
anterior de _edin

Se supune aprobärii procesul verbal

_i se inregistreaz urmtorul rezultat: 13(treisprezece) consilieri

locali din numrul de 13(treisprezece), au votat "pentru'", domnul Nenciu ^tefan
reu_e_te s participe online la aceast _edin.
In continuare, se trece la dezbaterea ordinii de zi aprobate anterior.
Pre_edintele de _edin
prezint primul proiect de hotrâre: Proiect de hotarare
privind aprobarea numrului de posturi de asisteni personali ai persoanelor cu

handicap,pentru anul 2021-iniiator primarcomun;
Primarul comunei Joia

cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de

ctre inspectorul asisten
social.
Comisiile de specialitate prezint aviz favorabil.
Secretarul general propune un numär de 7 posturi pentru asistenii
cum era propus iniial.
Domnul Balan Vi_inel susine

nemultumirea dumnealui fa
secretarul încearc

c

nu este de acord cu acest proiect _i invoc

de serviciul( compartimentul) de asisten

social,

s îi explice c aceste posturi sunt pentru angajarea asistenilor

personali pentru persoanele de handicap nu alteeva, îns

dumnealui nu înelege

nu vrea s îneleag
acest lucru.
Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot proiectul de hotrâre

dezbätut. Se înregistreaz
1(unul) împotriv

personali nu 5

urmtorul

sau

prezentat si

rezultat: 12 (doisprezece) voturi ,,pentru" _i

- domnul Balan Vi_inel - Costel. Consiliul local Joia

adopt

HCL-Joi a cu nr. 5/25.02.2021;
Al doilea proiect de hotrâre: Proiect de hotarare privind aprobarea ,Planului de

actiuni sau de lucrri

de interes local" -aferent prevederilor Legii nr. 416/20o1.

privind venitul minim garantat, pentru anul 2021 - ini iator

primar comun ;

Primarul comunei Joia
ctre

cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de

inspectorul asisten

social.

Comisile de specialitate prezint 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 HCL-Joita cu nr. 6/25.02.2021;
Al treilea proiect de hot râre: Proiect de hotarare nr. 7/2021 privind aderarea
comunei Joita la Asociaia Comunelor din România - iniiator primar comun;

Primarul comunei Joia
ctre

cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de

contabil.

Comisiile de specialitate prezint aviz favorabil.
Domnul Balan Vi_inel întreab

care este suma ce trebuie pltit

de ctre

comuna

Joia ctre aceast asociaie.
Secretarul general îi raspunde c suma este de 1300 lei.
Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot proiectul de hot râre

dezbtut.

Se înregistreaz
Consiliul local Joia adopt

urmtorul

rezultat: 13

HCL-Joia

Al patrulea proiect de hot râre:

cu nr.

(treisprezece)

prezentat si

voturi

,pentru".

7/25.02.2021;

Proiect de hotarare nr. 7/2021

privind

aprobarea ,Planului de analiz _i acoperire a riscurilor" - al Comunei Joia,
Judetul Giurgiu pentru anul 2021 iniiator primar comuna,
-

Primarul comunei Joia

ctre

cite_te referatul de aprobare. Raportul este prezentat de

_ef sVSU.

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 -Joia

cu nr.

13(treisprezece)
8/25.02.2021;

,pentru".

Probleme diverse:
Pre_edintele de _edin

cite_te adresa (petiia) domnului Balan referitoare la

ap _i canalizare, cu specificaia c aceasta este semnat doar de dumnealui nu _i
de ctre cei care apar pe aceasta, iar marea majoritate nu au domiciliul pe raza
communei Joia, domnul viceprimar explic toate demersurile intreprinse de ctre
Primria Joia cu privire la aceste proiecte.
Mai sunt discutii pe alte teme.
Intrucât, nu mai intervine nimeni, se supune la vot încheierea lucrrilor _edinei,
propunere acceptat _i votat de ctre cei 13 (treisprezece) consilieri locali din
numrul de 13( treisprezece) membri ai Consiliului Local Joia stabilit prin ordin al
prefectului. ^edina ce a avut loc online se încheie la ora 160

PRE^EDINTE DE EDIN,
ANDREI MARIA MAGDALENA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL UAT,
CATRINA ROXANA ELENA

