
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL 
             
                              Încheiat astăzi 17 iulie 2020, în şedinţa ordinară a consiliului local . 
 

La şedinţa ordinară a consiliului local participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 
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. 2647 din  10 iunie 2020 şi a dispoziţiei nr. 68  din 10 iunie 2020, 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. 

Având în vedere prevederile Decretului nr.195 din 16.03.2020. privind instituirea starii de 
urgenta pe teritoriul Romaniei, a măsurilor dispuse în Anexa nr.1. art. 50 “Pe durata starii de 
urgenta, autoritatile administratiei publice centrale si locale vor lua masuri pentru organizarea 
activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin 
utilizarea mijloacelor electronice de comunicare” și art. 51. - (1) “Autoritatile si institutiile publice 
stabilesc masurile care se impun pentru asigurarea desfasurarii optime a activitatii, cu 
respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, inclusiv 
prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, urmarind cu prioritate 
asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire “  materialele ședinței au fost puse la 
dispoziția consilierilor locali pentru consultare, urmând pe rând, ca fiecare consilier local , să fie 
contactat telefonic în prezența primarului comunei, secretarului general al comunei și a 
președintelui de ședință, să-și exprime votul asupra proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii . 

 
Ordinea de zi a şedinţei ordinare, este următoarea: 
 
1. Aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară. 

 Prezintă   Vasile NEAGU – secretar general ; 
2. Informare privind modul de executare al hotarârilor adoptate în şedinţa anterioară. 

Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar - ; 
3. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință; 

Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar - ; 
4. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea Documentație   de Avizare a Lucrărilor  

de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție “Cresterea 
eficientei energetice a sistemului de iluminat public ” in Comuna Costesti , județul Vâlcea.                         
       Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar - ; 

5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Comunei Costești pe anul 2020; 
                                                Prezintă Toma – Marius PEȘTEREANU– primar - ; 

6. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 560.611 lei de la capitolul de  
cheltuieli Bunuri și Servicii către plata drepturilor Asistenților Personali și Indemnizații ale 
asistenților personali; 

                                               Prezintă: Borăscu Vasile, Crăcănuș Ion, Crăcană  
Corneliu Adrian, Pavel Bogdan Toma și Ungureanu Florin Marius,  Consilierii locali  - 

7. Diverse. 
 



 Se supune la vot ordinea de zi, în urma numărătorii voturilor exprimate 
telefonic,consemnate într-un tabel, piesă la dosar, se constată că  ordinea de zi a fost votată și 
aprobată cu votul tuturor consilierilor prezenţi. 
 

Referitor la aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară, publică, din data de 
18.06.2020, în urma numărătorii voturilor exprimate, se constată că toți consilierii au votat și  
aprobat procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară, publică, din data de 18.06.2020 . 
 

Pentru punctul 2 din ordinea de zi a ședinței, informarea privind modul de executare al  
hotarârilor adoptate în şedinţa anterioară,  dl. Peştereanu Toma -Marius, primarul comunei, a 
redactat o informare scrisă care a fost pusă la dispoziția domnilor consilieri locali pentru 
consultare. 

 
Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, având în vedere referatul de aprobare şi proiectul de  

hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, respectiv 
iulie,august și septembrie 2020, întocmite de dl. Peştereanu Toma -Marius,primarul comunei,fiind 
propus în ordinea listei de consilieri, domnul consilier local Găină Ion. 
 În urma numărătorii voturilor exprimate telefonic,consemnate într-un tabel, piesă la dosar, 
se constată că  a fost ales președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, respectiv iulie,august 
și septembrie 2020, cu votul tuturor consilierilor , domnul consilier local  Găină Ion. 
 

Se adoptă astfel Hotărârea nr. 28 / 2020. 
 

În continuare ședința de consiliu este condusă de domnul consilier local Găină  Ion. 
 

Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, dl. Peştereanu Toma -Marius, primarul comunei, a 
întocmit referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentație   de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de 
investiție “Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public ” in Comuna Costesti , 
județul Vâlcea (piesă la dosar). 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei economice a consiliului local, referitor la 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii consiliului local (piesă la dosar). 
 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei juridica a consiliului local, referitor la proiectul 
de hotărâre supus dezbaterii consiliului local (piesă la dosar). 
 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei cultură a consiliului local, 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. 

În urma numărătorii voturilor exprimate telefonic,consemnate într-un tabel, piesă la dosar, 
se constată că   proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentație   de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție “Cresterea 
eficientei energetice a sistemului de iluminat public ” in Comuna Costesti , județul Vâlcea a fost 
votat şi aprobat în unanimitate de voturi de către cei 13 consilieri locali în funcție. 
 
 Se adoptă astfel Hotărârea nr. 29 / 2020.  
 

 Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, dl. Peştereanu Toma -Marius, primarul comunei, a  
întocmit referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 
al Comunei Costești pe anul 2020 (piesă la dosar). 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei economice a consiliului local, referitor la 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii consiliului local (piesă la dosar). 
 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei juridica a consiliului local, referitor la proiectul 
de hotărâre supus dezbaterii consiliului local (piesă la dosar). 
 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei cultură a consiliului local, 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. 

În urma numărătorii voturilor exprimate telefonic,consemnate într-un tabel, piesă la dosar, 
se constată că, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei 
Costești pe anul 2020, a fost votat şi aprobat în unanimitate de voturi de către cei 13 consilieri 
locali în funcție. 
 
 Se adoptă astfel Hotărârea nr. 30 / 2020. 
 

Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, domnii : Borăscu Vasile, Crăcănuș Ion, Crăcană  
Corneliu Adrian, Pavel Bogdan Toma și Ungureanu Florin Marius,  Consilierii locali  , au 
întocmit referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 560.611 lei de la 
capitolul de cheltuieli Bunuri și Servicii către plata drepturilor Asistenților Personali și Indemnizații 
ale asistenților personali (piesă la dosar). 

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei economice a consiliului local, referitor la 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii consiliului local (piesă la dosar). 
 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei juridica a consiliului local, referitor la proiectul 
de hotărâre supus dezbaterii consiliului local (piesă la dosar). 
 Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei cultură a consiliului local, 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. 

În urma numărătorii voturilor exprimate telefonic,consemnate într-un tabel, piesă la  
dosar, se constată că, proiectul de hotărâre privind  alocarea sumei de 560.611 lei de la capitolul 
de cheltuieli Bunuri și Servicii către plata drepturilor Asistenților Personali și Indemnizații ale 
asistenților personali, a fost votat  de către cei 13 consilieri prezenţi : 5 voturi „ pentru „ : Borăscu 
Vasile, Crăcănuș Ion, Crăcană Corneliu Adrian, Pavel Bogdan Toma și Ungureanu Florin Marius, 
2 voturi „ abținere „ : Coca Daniela și Stoican Ion și 6 voturi „ împotrivă „ : Coca Grigore, Enescu 
Ilie, Găină Ion, Milosteanu Ion, Stănescu Nicolae și Ungureanu Ion, drept pentru care se constată 
că proiectul de hotărâre a fost respins . 
 
 Se adoptă astfel Hotărârea nr. 31 / 2020. 
 

 
Domnul Găină Ion,  preşedintele de şedinţă,  declară închisă şedinţa ordinară, a consiliului 

local. 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            
                        Ion  GĂINĂ  

        SECRETAR  GENERAL , 
                  Vasile  NEAGU  


