ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI GUȘOENI
JUDEȚUL VÂLCEA

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 22.02.2022

În sedință ordinară a consiliului local al comunei Gușoeni la care participă un
număr de 8 consilieri din totalul de 8 consilieri în funcție .
Domnul consilier Bîzoi Mihai președinte de ședință ales deschide lucrările
ședinței și dă citire ordinii de zi înscrisă în convocarea înregistrată sub nr. 809 din
16.02.2022.
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de
expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier
local al domnului Spîrleanu Cristinel, precum și vacantarea locului de
consilier local.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la ,,Programul
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic:stații de reîncărcare, pentru
vehicule electrice în localități” cu proiectul,,Realizare stație de
reîncărcare pentru autovehicule electrice”.
5. Proiect de hotărârea privind aprobarea raportului privind rezultatele
iventarierii la 31 decembrie 2021, a bunurilor ce fac parte din
domeniul privat și public al comunei Gușoeni.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de
lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii
de ajutor social în anul 2022.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022, a numărului
de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu
contract individual de muncă, pe raza comunei Gușoeni.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la
31.12.2021 și plata achizițiilor de bunuri și servicii prestate, conform
contractelor încheiate.
9. Prezentarea raportului privind activitatea asistenților personali
desășurată în semestrul II al anului 2021.
Se supune la vot și se aprobă de toți cei prezenți ordinea de zi .
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1. Pentru punctul 1 din ordinea de zi, domnul Parcea Eugen propune ca
președinte de ședință să fie domnul Concioiu Marin pe o perioadă de 3 luni
începând cu luna februarie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerea făcută și se
aprobă cu 8 voturi pentru.
Domnul Concioiu Marin președinte de ședință ales, invită pe doamna
secretar general să dea citire procesului verbal al ședinței anterioare.
După citire nefiind obiecții se supune la vot și se aprobă de toți cei prezenți
Președintele de citire dă citire proiectului de hotărâre înscris la punctul 2
privitor la constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin
demisie, a mandatului de consilier local al domnului Spîrleanu Cristinel, precum
și vacantarea locului de consilier local.
După citire având avizul comun al comisiilor de specialitate .
Se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se trece la punctul 3 înscris în ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
rectificarea bugetului local pe anul 2022.
După analiză și dezbatere și având avizul comun al comisiilor de
specialitate.
Se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru.
În continuare se trece la punctul 4 și anume, aprobarea participării la
,,Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,
prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din
punct de vedere energetic:stații de reîncărcare, pentru vehicule electrice în
localități” cu proiectul,,Realizare stație de reîncărcare pentru autovehicule
electrice”.
După citire având avizul comun al comisiilor de specialitate.
Se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru.
Președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre înscris la la punctul 5
privitor la aprobarea raportului privind rezultatele iventarierii la 31 decembrie 2021,
a bunurilor ce fac parte din domeniul privat și public al comunei Gușoeni.
După analiză și dezbatere și având avizul comun al comisiilor de
specialitate.
Se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se dă citire proiectului de hotărâre înscris la punctul 6 din ordinea de zi
privitor la aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care
urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2022.
Se analizează și având avizul comun al comisiilor de specilitate, se supune
la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se trece la punctul 7 înscris în ordinea de zi, proiect de hotărâre privitor la
aprobarea pentru anul 2022, a numărului de asistenți personali ai persoanelor cu
handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza comunei
Gușoeni.
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După analiză și dezbatere și având avizul comun al comisiilor de
specialitate.
Se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru.
În continuare se trece la punctul 8 și anume, aprobarea execuției bugetare
la 31.12.2021 și plata achizițiilor de bunuri și servicii prestate, conform contractelor
încheiate.
Se analizează și având avizul comun al comisiilor de specialitate.
Se supune la vot și se aprobă cu 8 voturi pentru.
Prezentarea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată
în semestrul II al anului 2021.
La ședință participă delegații sătești din satele Măgureni și Dealul Mare și
funcționarii primăriei.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței .
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
Președinte de ședință
Concioiu Marin
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