ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENT
CONSILIUL LOCAL

al

PROCES _ VERBAL
gedin{ei extraordinare de indati a Consiliului Local
data de 18 martie 2020

al oragului plopeni

din

Incheiat astdzi, 18 martie 2020, in gedinla extraordinard de indata a Consiliului
Local al oraqului Plopeni. Convocarea consilierilor locali s-a fbcut prin
Disp ozilia
nr'126 din 17.03.2020 a Primarului oraquiui Plopeni, iar invitalia ta
Eiainla ,-u fe*t
in scris, cu o zi inainte de data qedinlei si a cuprins data, ora, locul qi ordinea
de zi a
gedinlei. Sunt prezenli 11 consilieri din totaluf consilierilor locali
in func{ie. Lipsesc
domnii consilieri: Furtund Octavian, Petre Marius, Turtoi Octavian Nedelcu
Viorel.
;i
La gedinla participS, de asemenea, primarul oraqului Plopeni, secretarul
general al
oraqului Plopeni, funcfionari din cadrul aparatului de specialitate al primarului

oraqului Plopeni.
D-l pregedinte de gedinla supune aprobdrii ordinea de zi:
1' Proiect de hotarAre privind rectificarea bugetului local al oraqului plopeni
pr
anul 2020 iniliator, Primarul oragului Plopeni; referat de aprobare
primarulu
al

-

oraqului Plopeni; raport

al

serviciului financiar-contabil

specialitate nr.1;

;

'aviz

al

Comisiei de

2' Proiect de hotar6re privind

aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre
oraqul SlSnic ai oragul Plopeni in vederea realizixii proiectului ..Nppsfinr
CENTRU SOCIAL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE iX ORA$UL
SLANIC, JUDETUL PRAHOVA" - iniliator, Primarul oraEului plopeni; referat
de
aprobare al Primarului oraqului Plopeni; raport al consilierului
achizilii publice; aviz

al

Comisiei de specialitate nr.1;
ordinea de zi este aprobatd cu unanimitate de voturi.
se prezintd primul punct al ordinii de zi eare se referi la rectificarea
bugetului
local al oraqului Plopeni pe anul 2020
D-l primar informeazd consiliul ca aceastd rectificare este necesard pentru plata
unor lucrdri executate, deoarece in trimestrul I cheltuielile sunt condilionate
de un
procent din bugetul local.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.l fbrd amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrdre este adoptat cu unanimitate
de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi se afld proiectul de hotarAre privind aprobarea
acordului de parteneriat incheiat intre oraqul Slanic
Ei oraEul plopeni in vederea
proiectului "INFIINTARE cENTRU socrAl DE zr pENTRU pERS9ANE
l:ltylli
VARSTNICE N ORASUL SLANIC. JIIDETTII, PRAHOVA"

D-l primar aduce la cunogtinfa ca obiectul acestui parteneriat este de a
stabil:
drepturile 9i obligaliile parlilor, contribu(ia financiara a fiecarei parfi
la bugetu.
proiectului, precum 9i responsabilitalile ce le revin in implementarea
activitalilor

aferente proiectului care este depus in cadrul Programului Opera(ional
Regional
( PoR ) 20t4 - 2020. Liderul de proiect este o.ug,ri Slanic iar oragul plopeni este
partener, contribu{ia proprie a oraqului Plopeni fiind 0. persoane
vdritnic. &r, oraqul
$i
Plopeni pot beneficia de serviciile acestui centru.
Proiectul a fost avizat de comisia de specialitate nr.1 fbr6 amendamente.
Supus aprobdrii, proiectul de hotardre este adoptat cu unanimitate
de voturi.
D-l pregedinte de gedinla declard inchise lucririle qedinlei.
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