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Comunei Scoar{a, Judelul Gorj

Prin dispozilia Primarului Comunei Scoarla nr.4 din 07 .01.2020 a fost convocat Consiliul Local al Comunei
Scoarla in qedinla extraordinard de irrdata av6nd urmdtoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotdrdre privind ar:operirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 20lg - iniliator
Primar Stamatoiru Ion-Grigore;

2. Proiect de hotirdre privind constituirea Comisiei de evaluare a performanfelor prpfesionale
individuale ale Secretarului Cieneral al comunei Scoarfa, judelul Go.j - iniliator - Primar Stamatoiu
Ion-Grigore;

Convocarea a fost efectuatd in scris sub semndturd cAt gi prin mijloace electronice respectiv sms;

Se constati c[ la gedin(6 sunt prezen\i ll consilieri locali fiind absent domnul consilier local Neferoiu

Pantilimon si d-ul Virjan Constantin;

D-ul Primar dd citire ordinii de zi qi o supune aprobdrii, ordinea de zi fiind aprobatain unanimitate ;

D-ul Secretar precizeazi cd proier;tele inscrise pe ordine a de zi indeplinesc prevederile afi. 135. alin.8 din

Codul Administrativ adicd sunt ingo!ite de referatul de aprobare semnat de iniliator. rapoaftele

compaftimentelor de resort, avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Scoarla gi alte documente.

D-ul consilier local Danaricu Marius - pregedintele de gedinla preia lucrdrile gedintrei;

D-ul Secretar di citire procesului verbal al gedinlei anterioare a Consiliului Local Scoar{a. il supune

aprob5rii gi este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul unu din ordinea de x,i respectiv - Proiect de hotarAre privind acoperirea 6eficitului
sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 - initriator - Primar Stamatoiu Ion-Grigore

D-ul Primar ptezinta proiectul de hotarare si spune ca este o hotarare ce trebuie aprobata prevazuta de

legislatia in vigoare, suma este de 869.861,82 Iei si o sa intregim bugetul si cu transele de la AFIR.

D-ul Presedinte Danaricu Marius - Avem l0 miliarde in cont si o sa avem si pe buget cu toate ca s-au f-acut

si investitii , caminele culturale, asfaltul de la Bobu. terenul de sporl de la Budieni si altele.

D-ul consilier local Cotirlau AurelieLn nu aveti total dreptate pentru ca unele respectiv Caminele Culturale

sunt facute pe fonduri europene.

D-ul Primar - vorbim de asflatul de la Bobu, de terenul de la Budieni si altele ...

Proiectul de hofirire este supus la vot Ei este aprobat cu 11 voturi pentru Ei nici un vot tmpotriva .

Se trece la punctul doi ttin ordinea 'de fi respectiv - Proiect de hotdrdre privind constituirea Comisiei de
evaluare a performanlelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Scoarfa. jucle]ul Gorj
- iniliator - Primar Stamatoiu lon-Grigore;



D-ul Primar prezinta proiectul de hotarare precizand ca este vorba conform legislatiei de comisia ce va

evalua activitatea secretarului generarl al Comunei Scoarla am propus alaturi de mine pe d-ul Marius Danaricu

si pe d-ul Cotirlau Aurelian.

Proiectul de hofirdre este suputs lu vot ;i este aprobat cu 11 voturi pentru ;i nici un vot impotriva 
"

Diverse:

D-ul consilier Cocheci - daca avem bani sa functionam ?

D-na contabil- lucram cu l/12 dinL buget, azi s-au data salariile, avem probleme la incasatul banilor acolo

unde nu sunt facute succesiuni, sau unde nu se cunosc mostenitorii .

D-ul consilier local Cotirl[u Aurelian - statul roman ar fi trebuit sa se implice mai mult la reconstituirea

proprietatii cadastrate care ar fi lamurit si problemele legate de mostenitori si altele.

D-ul consilier local Andrei * daca un contribuabil vrea sa plateasca doar o parte din datorie de exemplu 500

de lei nu i se primeste aceasta suma!,

D-ul Primar - nu exista astfel de ca:zuri, sigur ca se primesc acesti bani dar nu beneficiaza de facilitati .

D-ul consilier local Popescu Anghe[ - sa sa schimbe programul de iluminat .

D-ul Primar - o sa se intervina in zilele urmatoare pentru deconectarea ghirlandelor, se mai verifica si becuri

si vom schimba si programul de iluminat public.

D-ul consilier Andrei - revin cu o propunere si va spun ca desi centrul Budieni-ului a iesit foarte bine

magazinul de acolo este loarte urat; cle aseemenea si cu dispensarul de acolo.

D-ul Primar - le-am trimis adrese: referitor la dispensar dupa o discutie cu un constructor s-a concluzionat

ca este mai ieftin sa fie demolat si construit de jos de nou .

D-ul consilier costaiche - daca cu drumul de la rromi s-a mai facut ceva?

D-ul Secrertar - se lucreaza, s-au inl.ors de la minister proiectele de domeniu public cu observatii si urmeaza

sa fie reluate"

D-ul consilier local Macavei - referitor la problema cu lemnele de la Scoarta, cred ca nu s-a stiut pentru ca

altfel as fi venit si eu sa ajut 
"

D-ulconsilier local Cotirlau - la noi la Ocolul Silvic se confisca foarte mult lemn in timpul anuluil ar fi bine

sa faceti adrese sa le luati la primarie,;

D-ul Primar - nu avem nici o adresra dar daca Ocolul Silvic ne solicita sau ni le ofera o sa le luam.

D-ul consilier local Macavei - o sa inceapa si campania electorala dar sper sa ramanem prieteni; de

asemenea trebttie sa facem ceva cu terenul de la Budieni sa avem acces si noi sa jucam.

D-ul Primar - o sa facem demersurile sa poate juca si alte persoane; v-as ruga de asemenea sa spuneti

oamenilor sa platesca salubrizare pentru a putea sa le facem acest serviciu.

D-ul consilier local Cocheci- cancl vin la casierie trebuie sa li se spuna ca pot plati si salubrizarea.

D-ul consilier Costaiche - cei carr: vor beneficia de facilitate la achitarea impozitelor si taxelor local sa

plateasca si gunoiul integral .

D-ul consilier local Macavei - as dori sa se puna mai multe informatii in ziarul local.



D-ul consilier local Danarictt * pLrbelele de gunoi sa fie scoase la ora 8 afara la poarta pentru a putea fi
ridicate.

D-ul Primar - saptamana viitoare vor merge masinile de salubrizare insotite de salariati de la noi in teren
sa vedem si locurile in care nu se poate intra.

D-ul consilier local Costiche - sa fac:em cateva afise in care sa punem numarul de telelon al consilierului din
zona, al Primarului si al reprezentantului firmei de salubrizare.

Pregedintele de $edinla declarii inchisa gedin{a Consiliului Local Scoarta.
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