JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA COSTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 23 octombrie 2019, în şedinţa ordinară, publică, a consiliului local .
La şedinţa ordinară, publică, a consiliului local participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12
consilieri în funcţie;
Sunt întrunite astfel prevederile art. 137 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
prezenţa majoritaţii consilierilor locali în functie, sedinţa fiind legal constituită.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Pestereanu Toma – Marius, pe baza convocării scrise
nr. 4636 din 18.10.2019 şi a dispoziţiei nr. 110 din 18.10.2019, conform art. 133 alin.(1) și art. 134
alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.
În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum si ordinea de zi propusă a se
discuta, conform prevederilor legale. Lucrările şedinţei sunt publice, respectându-se astfel prevederile art.
138 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.
Domnul Peștereanu Toma – Marius, primarul comunei Costești, prezintă plenului consiliului local
ordinea de zi a şedinţei ordinare, publice, după cum urmează:
1. Aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară. Prezintă Becheru Claudiu;
2. Informare privind modul de executare al hotarârilor adoptate în şedinţa anterioară.
Prezintă Peştereanu Toma – Marius – primar - ;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 ;
4. Diverse
Se supune la vot ordinea de zi, votată și aprobată cu votul tuturor consilierilor prezenţi.
Are cuvântul domnul Becheru Claudiu, inspector, care supune la vot aprobarea procesului verbal
încheiat în şedinţa ordinară, publică, din data de 20.09.2019. Supus la vot, procesul verbal este votat şi
aprobat în unanimitate de către cei 12 consilieri prezenţi.
În continuare se trece la punctul 2 din ordinea de zi a ședinței, referitor la prezentarea informării
privind modul de executare al hotarârilor adoptate în şedinţele anterioare, fapt pentru care are cuvântul
dl. Peştereanu Toma -Marius, primarul comunei.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi şi dl. Peştereanu Toma -Marius, primarul comunei,
prezintă plenului consiliului local referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pentru anul 2019 (piesă la dosar).
Se dă cuvântul în continuare dl. Stoican Ion secretarul comisiei economice a consiliului local, care
prezintă plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la proiectul de hotărâre supus dezbaterii
consiliului local (piesă la dosar).
Se dă cuvântul în continuare dl. Coca Grigore, preşedintele comisiei juridice a consiliului local, care
prezintă plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la proiectul de hotărâre supus dezbaterii
consiliului local (piesă la dosar).
Se dă cuvântul în continuare dl. Ungureanu Ion, preşedintele comisiei de cultură a consiliului local,
care prezintă plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la proiectul de hotărâre supus
dezbaterii consiliului local (piesă la dosar). Proiectul de hotărâre fiind discutat şi în comisii, nu mai au loc
alte discuţii sau noi propuneri. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului
local pentru anul 2019.
Se adoptă astfel Hotărârea nr. 52 / 2019.
Diverse: Domnul Peştereanu Toma-Marius, primarul comunei, propune constituirea unei comisii care să
verifice în teren activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap, propunere acceptată în
unanimitate.
Domnul consilier Crăcană Corneliu aduce în discuții faptul că la intrarea pe ulița Secături, trebuie
făcute câteva modificări, pentru că au rămas denivelări, la care domnul primar spune că se va interveni
pentru remedierea problemelor sesizate
Domnul Enescu Ilie, preşedintele de şedinţă, întreabă plenul consiliului local dacă mai sunt
probleme de pus în discuţia consiliului local. La răspunsul negativ al consilierilor, domnul Enescu Ilie,
preşedintele de şedinţă, declară închisă şedinţa ordinară, publică, a consiliului local.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
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