ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSII,IUL LOCAL
PROCES _ VERBAL

al qedin{ei extraordinare a Consiliului Local al oraqului Plopeni din data
19 mai 2020

de

Incheiat astdzi, 19 mai 2020, in qedin{a extraordinard de indatd a Consiliului
Local al oraqului Plopeni. Convocarea consilierilor locali s-a fbcut prin Disp ozilia
nr.169 din 15.05.2020 a Primarului oraEului Plopeni, iar invita\ialagiAinla r-u
ft*t
online, cu 5 zile inainte de data gedinfei si a cuprlns data, ora, locul qi ordinea
de zi a
qedinfei.

Pentru respectarea prevederilor legale privind prevenirea rdsp6ndirii virusului
Covid-19 gedinp s-a desfbEurat online. S-a format un un grup pe whatsapp oompus
din consilieri locali, primarul oragului Plopeni, secretarul g.n..ut ul oraEului irtop.ri qi

func{ionari

din cadrul Primariei oraEului Plopeni. bomnii consilieri Jimpau

Constantin qi $tirbu Gheorghe s-au prezentat la sediul Primariei oraqului plopeni
pentru a participa la qedinla, ceilalli 13 consilieri au participat ia gedinJa
online.
$edinla a inceput la ora 13,00 cAnd s-a supus aprobaiii ordinea de zi:
1. Proiect de hotdr6re privind aprobarea contractdrii unei finanlari interne
rambursabile, in valoare de 4.282.305,47 lei, pentru implementarea proiectului
"Reabilitare termici qi energeticd la cladirea Sali Polivalenti plopeni,,
- initiator,
Primarul oragului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oragului -flopeni; raport
ai
serviciului financiar-contabil ; avizal Comisiei de specialitate nr.1;
2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea contractdrii unei finan(6ri interne
rambursabile, in valoare de 4.252J16,08 lei, pentru implementarea proiectului
"Reabilitare termic5. qi energeticd la cladirea gcoata Gimnaiial6 Carol I ilopeni,,
iniliator, Primarul oraqului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oraqului plopeni;raport al serviciului financiar-contabil; aviz al Comisiei de specialitate nr.l;
ordinea de zi este aprobatd in unanimitate de voturi.
Deoarece materialele de la qedinfa au fost transmise pe e-mail la fiecare
consilier,
incep dezbaterile la primul punct al ordinii de zi care se refera la aprobarea contract6rii
unei finan!5ri interne rambursabile, in valoare de 4.282.305,47 lei, pentru
implementarea proiectului "Reabilitare termicd qi energeticd la cladirea
Saia
Polivalentd Plopeni"
D-na Cdzdnescu Rodica face precizdri privind necesitatea contractdrii acestei
finan!5ri pentru tealizarea celor doua proiecie ia care s-au semnat contractele
de

finan{are, modalitatea de oblinere a imprumuturilor, dobanda pentru aceste
imprumuturi, cdt qi achitarea acestor imprumuturi in termen de 5 ani din care
o

perioada de gralie de 1 an.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr,1 fbrd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotardre este adoptat cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul

2 al ordinii de zi care se referd la aprobarea contractdrii unei
finanfari interne rambursabile, in valoare de 4.252.716,08 lei, pentru implementarea
proiectului "Reabilitare termica qi energeticd la clddirea $coala Gimnazial6 Carol I
Plopeni".
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.1 fErd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrAre este adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l preEedinte de qedinla declard inchise lucrdrile Eedinlei.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Constantin liUfAU
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SECRETAR GENERAL,

