PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30.01.2020 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Corabia, la
care participă toți cei 17 consilieri locali.
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.
Invitat să participe la ședință este d-l Albu Daniel – administrator public.
Procesele verbale:
- al ședinței ordinare din 18.12.2019;
- al ședinței de îndată din 23.12.2019;
- al ședinței de îndată din 09.01.2020,
au fost puse la dispoziția consilierilor locali înainte de ședință. Se supun spre
aprobare. Se aprobă, cu 17 voturi pentru, fiecare, procesele verbale din 18.12.2019 și
09.01.2020. Procesul verbal al ședinței din 23.12.2019 se aprobă, cu 16 voturi pentru,
Zăvăleanu Constantin nu votează deoarece nu a fost prezent la ședință.
D-l Cismaru Gheorghe prezintă propunerea pentru ordinea de zi:
1. – proiect de hotărâre referitor la aprobare încheiere acord de parteneriat;
inițiator: primarul orașului Corabia.
2. - proiect de hotărâre referitor la utilizare excedent bugetar ; inițiator:
primarul orașului Corabia.
3. - proiect de hotărâre referitor la amplasare depozit masă vegetală și deșeuri
rezultate din construcții –deșeuri inerte; inițiator: primarul orașului Corabia.
4. - proiect de hotărâre referitor la aprobare Regulament pentru stabilirea
metodologiei de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii
nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe
proprietate personală; inițiator: primarul orașului Corabia
5. - proiect de hotărâre referitor la aprobare plan anual de acțiuni și lucrări de
interes local pentru anul 2020; inițiator: primarul orașului Corabia.
6. - proiect de hotărâre referitor la aprobare manifestări cultural-artistice și
sportive; inițiator: primarul orașului Corabia.
7. - proiect de hotărâre referitor la organizarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar din orașul Corabia; inițiator: primarul orașului Corabia.
8. - proiect de hotărâre referitor la actualizare indicatori tehnico-economici în
vederea realizării utilităților pentru obiectivul de investiții ,, Locuințe pentru tineri,
destinate închirierii, județul Olt, orașul Corabia, str. Aleea Tineretului, nr. 2-4,,; inițiator:
primarul orașului Corabia.
9. - proiect de hotărâre referitor la actualizare indicatori tehnico-economici ai
proiectului ,,Modernizare, reabilitare termica, reparatii, consolidare si extindere Scoala
Gimnaziala Virgil Mazilescu cu clasele I-VIII, oras Corabia, judetul Olt,, ; inițiator:
primarul orașului Corabia.
10. - proiect de hotărâre referitor la atribuire denumire parc; inițiator:
primarul orașului Corabia.
11. – raport de evaluare a activității de prevenire în domeniul situațiilor de
urgență în anul 2019.

12. - raport semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva
incendiilor.
13. - raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semedtrul
II al anului 2019.
14. - întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.
Se supune la vot, ordinea de zi. Se aprobă, cu 17 voturi pentru.
Se trece la primul punct pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la aprobare încheiere acord de parteneriat; inițiator:
primarul orașului Corabia.
D-na Antonescu Nicoleta președintele comisiei invățământ și d-l Ilin Marian
Petre – președintele comisiei juridice prezintă avizele comisiilor.
Se fac însrieri la cuvânt.
D-l Vântu Mircea – sunt spații pentru aceste activități?
D-l primar Oane Iulică – da, avem două spații la subsol.
D-l Vântu Mircea – dar biblioteca?
D-l primar Oane Iulică – cu muzeul, la parter, în zona unde erau articolele de
pescuit.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 17 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 3.
Se trece la punctul doi pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la utilizare excedent bugetar ; inițiator: primarul orașului
Corabia.
D-l Ilin Marian Petre – președintele comisiei juridice și d-l Uță Viorel –
președintele comisiei agricultură, buget-finante prezintă avizele comisiilor.
D-l Smaranda Mihai – anunță că nu votează pentru a evita un eventual
conflict de interese.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 16 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 4.
Se trece la punctul trei pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la amplasare depozit masă vegetală și deșeuri rezultate din
construcții –deșeuri inerte; inițiator: primarul orașului Corabia.
D-l Ilin Marian Petre – președintele comisiei juridice și d-na Stoica Georgeta
– președintele comisiei urbanism prezintă avizele comisiilor.
Se fac însrieri la cuvânt.
D-l Zăvăleanu Constantin – ce avize mai trebuie?
D-l primar Oane Iulică – avizele de mediu.
D-l Zăvăleanu Constantin, d-l Vântu Mircea – avem economii?
D-l primar Oane Iulică – avem economii din mai multe surse.
D-l viceprimar Vlad Sorin Gigi – face următorul amendament:
,,Se aprobă amplasarea și constituirea unei zone pentru împrăștierea
compostului vegetal, prevăzută în anexa nr. 3.,,
Se renumerotează articolele.
Se supune la vot amendamentul. Se aprobă, cu 17 voturi pentru. Se supune la
vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. Se aprobă, cu 17 voturi pentru,
adoptându-se Hotărârea nr. 5.
Se trece la punctul patru pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la aprobare Regulament pentru stabilirea metodologiei de
soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003,

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;
inițiator: primarul orașului Corabia.
D-na Antonescu Nicoleta președintele comisiei invățământ, d-l Ilin Marian
Petre – președintele comisiei juridice și d-na Stoica Georgeta – președintele comisiei
urbanism prezintă avizele comisiilor.
D-l primar Oane Iulică – avem teren, avem cereri, nu aveam regulament.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 17 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 6.
Se trece la punctul cinci pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la aprobare plan anual de acțiuni și lucrări de interes local
pentru anul 2020; inițiator: primarul orașului Corabia.
D-na Antonescu Nicoleta președintele comisiei invățământ și d-l Ilin Marian
Petre – președintele comisiei juridice prezintă avizele comisiilor.
D-l primar Oane Iulică – planul este întocmit conform Legii nr.416/2001 și va
fi realizat cu beneficiarii de ajutor social.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 17 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 7.
Se trece la punctul șase pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la aprobare manifestări cultural-artistice și sportive;
inițiator: primarul orașului Corabia.
D-na Antonescu Nicoleta președintele comisiei invățământ, d-l Ilin Marian
Petre – președintele comisiei juridice și d-l Uță Viorel – președintele comisiei
agricultură, buget-finante prezintă avizele comisiilor.
D-l primar Oane Iulică – am inclus, în general, toate acțiunile, și le-am
bugetat.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 17 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 8.
Se trece la punctul șapte pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar din orașul Corabia; inițiator: primarul orașului Corabia.
D-na Antonescu Nicoleta președintele comisiei invățământ și d-l Ilin Marian
Petre – președintele comisiei juridice prezintă avizele comisiilor.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-l Vântu Mircea – Sunt probleme cu asigurarea orelor la Liceul Tehnologic
Danubius. Ar trebui să intervenim la Liceul Teoretic ,,Al. I. Cuza,, pt. a da ore către
profesorii de cultură generală de la Danubius.
D-l viceprimar Vlad Sorin Gigi - nu este de competența noastră și nu are
legătură cu proiectul.
D-l primar Oane Iulică – liceul tehnologic ar trebui să se reorienteze, să-și
înființeze specializări adaptate pieței.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 17 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 9.
Se trece la punctul opt pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la actualizare indicatori tehnico-economici în vederea
realizării utilităților pentru obiectivul de investiții ,, Locuințe pentru tineri, destinate
închirierii, județul Olt, orașul Corabia, str. Aleea Tineretului, nr. 2-4,,; inițiator: primarul
orașului Corabia.

D-l Ilin Marian Petre – președintele comisiei juridice, d-na Stoica Georgeta –
președintele comisiei urbanism și d-l Uță Viorel – președintele comisiei agricultură,
buget-finante prezintă avizele comisiilor.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 17 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 10.
Se trece la punctul nouă pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la actualizare indicatori tehnico-economici ai proiectului
,,Modernizare, reabilitare termica, reparatii, consolidare si extindere Scoala Gimnaziala
Virgil Mazilescu cu clasele I-VIII, oras Corabia, judetul Olt,, ; inițiator: primarul orașului
Corabia.
D-na Antonescu Nicoleta președintele comisiei invățământ, d-l Ilin Marian
Petre – președintele comisiei juridice, d-na Stoica Georgeta – președintele comisiei
urbanism și d-l Uță Viorel – președintele comisiei agricultură, buget-finante prezintă
avizele comisiilor.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 17 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 11.
Se trece la punctul zece pe ordinea de zi. D-l Cismaru Gheorghe prezintă
proiectul de hotărâre referitor la atribuire denumire parc; inițiator: primarul orașului
Corabia.
D-l primar Oane Iulică – acest proiect a fost dezbătut la comisii, a primit
avizul, după care a fost înaintat la prefectură. Am primit avizul de la comisia de atribuire
denumiri, motiv pentru care acum trebuie dezbătut și aprobat.
Nu sunt alte înscrieri la cuvânt. Se supune la vot, se aprobă, cu 17 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 12.
Se trece la prezentarea rapoartelor aflate la nr. 11, 12 și 13 pe ordinea de zi.
La raportul de la punctul 12, se fac înscrieri la cuvânt.
D-l Vântu Mircea – când vom lua o nouă autospecială pentru pompieri?
D-l primar Oane Iulică – una nouă poate fi achiziționată prin FLAG, pe
următorul exercițiu bugetar, costă foarte mult.
Se trece la ultimul punct pe ordinea de zi, întrebări, interpelări, petiţii şi
informarea consilierilor locali.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-l primar Oane Iulică – nu avem cazuri de gripă, doar viroze.
D-l Vântu Mircea – ridică următoarele probleme:
1. - la policlinică se aruncă gunoiul.
2. – ceasul stradal nu mai funcționează
3. – solicită informații referitoare la amplasarea chioșcului din curtea Liceului
Teoretic Al .I. Cuza, dacă a fost aprobat în ședința C.A.
D-l Cismaru Gheorghe dă citire cererii d-nei Safta.
D-l Datcu Marcel – proiectele la care face referire nu se află pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte probleme, ședința a luat sfârșit, pentru care am încheiat
prezentul proces verbal.
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