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Doamna Popescu Floarea, secretal general al com i, efec

iliului Local $otAnga, convocati de pr.imar.
strada Constantin BrAncoveanu, nr. 373,

ueaz1 apelul nominal al consilierilor. locali
ul verbal incheiat in sedinta ordinari din

na SotAnga, judeful DAmbovita

telor de natura activelor., datoliilor Si

pentru acliuni de pr.otocol si dotarea clr

t pelsonal al pelsoanei cu handicap

gi se constat5: 15 consilieri pr.ezenfi din 15. Se supune Ja rr
Iuna anterioar5, rezultAnd 15 voturi "pentru,, .

Se aprob5 cu unanimitate de vofuri ,,pentru ,,.

Domnul TSnase Mariary pregedinte de sedintd,
proiectul ordinii de zi:
1. Raportul primarului cornunei SotAnga privind starea
2079.

2. Proiect de hotXrAre privind aprobarea contului anual d
Initiator - Primarul comunei $otAnga,

tul domnului primar pentr.u a prezeuta

d, sociali gi de mediu a comunei pe anr_r_

execu!r a bugetului local pe anul 2019.

d eli rea avizului,programului gi a autorizatiei
3. Proiect de hotirAre de aprobare a Regulmentului privir
de functionare pentru desfisurarea activititilor comerciale
Inifiator - Plimarul comunei $otAnga.
4. Proiect de hotirAre privind inventarierea anual5
capitalurilor proprii,
Initiator - Primarul comunei $otAnga.

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea normativelor de Ituiel
autotulisme qi consumul lunal de carburanfi, pentr.u anul 0.
Iniliator - Primarul comnnei SotAnga.

6. Proiect de hotirAre privind aprobarea numdrului de
grav, pentru anul 2020.
Initiator - Primarul comunei $otAnga.
7. Proiect de hotirAre privind aprobarea
cu beneficiarii de ajutor social in anul 2020,
Inifiator - Primarul cornunei $otAnga.
8. Ploiect de hotirAre privind aprobarea planului de pazd I comun

ele

9. Proiect de hotdrAre privind aplobar.ea dezmembririi t
Iniliator - Primalul comunei $otAnga.
10. Proiect de hotirAre privind initierea procedurii cle
vederea asiguririi pisunatului animalelor in perioada de
Initiator - Primarul comunei $otAnga.
11. Proiect de hotarare privirLd scutirea/reducerea
singure/familiilor care s-au adresat cu cereri.
12. Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor
investilie "Realizare pialx publicd gi piafx comerciald traditi atn
Iniliator - Prima.ul comunei $otanga. Initiator - primarul cr
13. Proiect de hotirAre privind aprobarea cofinant5rii pen
piatd publicd gi piafd comerciali tradiflonalX in comuna Sot
Iniflator - Primarul comunei $otAnga
14' Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicator.il'r n
investilie ,,Reparatii capitale si construire invelitoare la cl
DAmbovi!a"
Inifiator - Primarul comunei $otAnga.

parc



15. Proiect de hotdrAre privind aprobarea planului cle

$otAnga.
Iniliator - Primarul cornunei $otAnga.
16. Proiect de hotirAre privind propunerea de evaluare a
pe anul 2079.

17. Raport privind stadiul de i:rscriere a datelor in regist
18. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii pet
II al anului 20'19.

19. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor
20. Raport privind accesul la informatiile de interes publi<:
21. Diverse.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi si se aprobd tn
Domnul primar prezintd Raportul primarului

de mediu a comunei pe anul 2019 cu precizarea cd a fost
poate vizualtza.

Dd citire la informatiile cu privire la bugetul loc
In continuare, domnul primar prezintd proiectr-r
Domnul consilier Orbeci Sebastian - Comisi

proiectului de hotdrlire.
Nu sunt inscrieri la discutii.
Se supune la vot proiectul de hotirAre qi se a
Domnul primar prezintd proiectul de hotdrAre
Domnul consilier Zegheru Ion - Comisia

proiectului de hotdrAre.
Nu srurt inscrieri la discutii.
Se supune la vot proiectul de hotdrAre gi se ap
Domnul primar prezintX proiectul de hotdrAr.e
Domnul consilier Orbeci Sebastian - Comisia

proiectului de hotdrAre.
Nu sunt inscrieri la discutii.
Se supune la vot proiectul de hotdrAre gi se aprro
Domnul primar prezinti proiectul de hotdrAre
Domnul consilier Orbeci Sebastian - Cornisi

proiectului de hotdrAre.
Nu sunt inscrieri la discutii.
Se supune la vot proiectul de hotdrAre qi se a
Domnul primar prezintd proiectul de hotdrAre
Domnul consilier Viqerr Niculae - Comisia d

proiectului de hotdrAre.
Nu sunt irrscrieri la discutii.
Se supune la vot proiectul de hotdrAre si se apro
Domnul primar prezintd proiectul de hotdrAre
Domnul consilier Vigan Niculae - Comisia

proiectului de hotdrAre.
Nu sunt i:rscrieri la discutii.
Se supune la vot proiechrl de hotdrAre gi se a
Domnul primar prezinti proiectul de hotdrAre
Domnul consilier Zegheru Ion - Comisia

proiectului de hotdrAre.
Nu sunt inscrieri la discutii.
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Se supune Ia vot proieciul de hotirAre gi se aprc
Domnul primar prezintd proiectul de hotirAre
Domnul consilier Zegheru Ion - Comisia

proiectului de hotdrAre.
Nu sunt inscrieri la discufii.
Se supune la vot proiecful de hotirAre si se apro
Domnul primar prezintd proiectul de hotdrAre
Domnul consilier Orbeci Sebastian _ Comisia

proiectului de hotdrAre.
Nu sunt inscrieri la discutii,
Se supune la vot proiectul de hotdrAre si se ap

comunal.

Domnul primar preztntd proiectul de hotdrAt.e
Domnul consilier Vigan Niculae _ Comisla

proiectului de hotirAre.
Nu sunt inscrieri Ia discutii.
Se sup.une la vot proiectul de hotdrAre 9i se apro
Domnul primar prezintir proiectul de hotirAr,e
Dornnul consilier Orbeci Sebastian _ Comir;ia

proiectului de hotdrAre.
Nu sunt inscrieri la discutii.
Se supune la vot proiectul de hotdrAre gi se apro
Domnul primar prezintd proiectuI de hotdrAre
Domnul consilier Orbeci Sebastian - Comisia

proiectului de hotdrAre.
Nu sunt inscrieri la discu-tii.
Se supune la vot proiectul de hotdrAre gi se apro
Domnul prirnar preztrttd proiectul de hotdrAre

PreEedintele comisiei pentru administratie pub
publice, a drepturilor cetifenlIor, a prezentat proiecfu

Domnul consilier Orbeci Sebastian - Comisia
proiectului de hot5rAre.

Nu sunt inscrieri la discutii.
Se supune la vot proiectlrl de hotdrAre si se ap.rot
Domnul primar prezintd proiectul de hotdrAre 1
Domnul consilier Orbeci Sebastian _ Comisia

proiectului de hotdrAre.
Nu sunt inscrieri la discufii,

Se supune Ia vot proiectul de hotirAre si se aprobd cu 1Ii

calificativului,,satisfdcdtor". Acesta a mentionat faptul
proiectului de hotdrAre cu calificativul,,satisfdcdtor,,.
adoptatd cu 13 vofuri ,,perrfiu,, ,1 vot ,,impo trjvd,,si o ,,a

Nemulfumite fiind de propunerea fdcutd de
$otAnga a solicitat motivarea propunerii, menfionAnd tcr
i' instanli comisia gi consiliul local, solicitand sd i se
,,cn sd chem tn instnnla" .... ,,deci ln final sd tmi sTtuneti,, .

Av6nd in vedere faptul cd pe ordinea de zi a
doud rapoarte de prezentat consiliului local, domnul
punctului 17 ,,Raport privind stadiul de inscriere a da
cuvAntul doamnei secretar general sd il prezrnte aSa cum

cu 15

ct.9.

specialitate a intocrnit

cu 15 vofuri " pentru"
.10,

e specialitate a intocmit

cu ]5 voturr " perrtru"

ct,1 1 .
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cu 15 voturi " pentru"

e specialitate a intocmit

d cu 15 Vofuri " pentrlr"
ct.13.

de specfalitate a intocmit

cu 15 voturi " pentru"
:t"74.

de spe(ialitate a intocmit

cu 15

| ."1

des alitate a intocmit aviz de adoptale a

voturi " pentru"
icd loca d, juridicd, apdrareu ordinii 9i linistii
de are/ precum sl pr()punerea acordirii

td comisie a emis aviz de adoptare a

voturi " pentrLr"

oturi " pentru"

de evaluare a fost supusd la vot, fijncl

local, secretarul general al colnr-rnc.i
ptul cd igi rezervd dreptul de a actior-r.r
numele celor care au fdcut evairare,-,
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Doarnna secretar general a refuzat sd cite d raportul motivAnd faptul cd are cal icat'iv cr I

,,satisfdcitor" si nu i-a fost motivat acest calificativ, itAnd celor care au ficut propunerea sb
gi sd spuna de ce i-a fost acordat acest calificativ, care te motivul.

Dl. Prirnar a solicitat doamnei secretar genera sd acorde respecfuI cuvenil: sedintei co

pus nprobdrii in sedinfn
unanimitnte de uoturi.

ridicc

silir-r ILri

supLrsc

qp ttr r

I estcr

srrntc

uttatr

refuza t

legala,

ga lita te

nla dc.

Doamna secretar general a refuzat in continua sd citeascd mai departe materialele t
ordinea de zi, atAta timp cAt nu primeEte explicatii, sus inand faptul cd propunerea consrliului

relafie foarte bund cu consiherii locali,,,100% propunerea primnrului", aceasta sustinAnd cd are
Secretarul general al comunei, cu scuzele de rig

bine. Domnul primar ?ntreabd dacd este o problemd d
cum ardt !" .

AvAnd in vedere fapturl cd ordinea de zi si_a

prezentarea rapoartelor irrscrise pe ordinea de zi, domrL

re, a pflrdsit gedinfa cu rnotivatia cd nu
sdndta[e. Rdspunsul acesteia a fost ,, d

local 9i a mentionat faptul cd acesta este autoritate
controlului de legalitate efectuat de prefect conform p

video edin erial
lanu ului

eliberativd care adoptd hotiirAri ce sun
vederilor lesale,

uizat, iar doamna secretar general a

Dl primar a precizat la finalul qedinfei faptul
I prege{inte a declarat gedinfa inchisd.
i hotdrflrea consiliului local este perf

aceasta va fi comunicatd Institufiei prefectului _ judetul Amborliqa, va fi supusd controlului de
exercitat de Prefect, iar cine este nemulfumit de p erile pcesteia o poate contesta la inst

!d asupra legalitdfii actului admjnistrat
contencios administrativ irr termenul legaf care se pron

lcau a vrz

SECRETAR GENERAL,

/

NOTA: Prezentul proces aerbal n fost prezentat in. SU
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st

at

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
ec. Marian rAruaSE

Consiliului Local Sothngn din dnto de 30.03.2020, fiind a
ordi orn n


