PROCES VERBAL

Încheiat azi, 09.01.2020 în şedinţa de îndată a Consiliului Local Corabia, la
care participă 13 consilieri locali, absenți fiind Vlad Sorin Gigi, Mușuroi Dragoș Cristian,
Ilin Marian Petre și Vîrdol Costel.
Şedinţa este publică, este convocată prin invitaţii scrise.
La şedinţă participă d-na secretar Dospinoiu Tănţica și d-l primar Oane
Iulică.
Preşedinte de şedinţă este d-l Cismaru Gheorghe, ales prin Hotărârea
Consiliului Local Corabia nr. 146/18.12.2019.
D-l Cismaru Gheorghe prezintă propunerea pentru ordinea de zi:
1. - proiect de hotărâre referitor la solicitarea adresată Ministrului Educației
și Cercetării pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației
imobilului Școală Gimnazială nr. 1, oraș Corabia, județul Olt; inițiator: primarul orașului
Corabia.
2. - proiect de hotărâre referitor la acoperire deficit bugetar; inițiator:
primarul orașului Corabia.
Se spune la vot ordinea de zi. Se aprobă, cu 13 voturi pentru.
Se trece la primul punct pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la solicitarea adresată Ministrului Educației și Cercetării
pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului Școală
Gimnazială nr. 1, oraș Corabia, județul Olt; inițiator: primarul orașului Corabia.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-l primar Oane Iulică – în urmă discuțiilor cu ISJ - ul a rezultat proiectul de
hotărâre pe care il discutăm astăzi. Este pentru ultima dată când vin cu un astfel de
proiect.. Urmează un audit la centrul bugetar pentru a vedea cum întrețin aceste clădiri.
D-l Datcu Marcel – rămân consecvent, adică întreaga locație să aibă aceeași
destinație, cămin pentru persoane vârstnice.
D-l Vântu Mircea – chiar dacă ar fi cămin, ar avea nevoie de spălătorie.
D-l Datcu Marcel – centrul își poate face module pentru dormit, spălat, servit
masa.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 10 voturi
pentru și 3 contra (Datcu Marcel, Cismaru Gheorghe și Zăvăleanu Constantin),
adoptându-se Hotărârea nr. 1.
Se trece la punctul doi pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la acoperire deficit bugetar; inițiator: primarul orașului
Corabia.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-l primar Oane Iulică – astăzi este ultima zi când putem da această hotărâre.
D-na Dulea Mariana, sef Serviciul Contabilitate – prezintă situația.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 13 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 2.
Nemaifiind alte probleme, ședința a luat sfârșit, pentru care am încheiat
prezentul proces verbal.
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