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Nr. 2865 din 18.05.2021

PROCES-VERBAL

Privind desfasurarea sedintei extraordinare de indata a Consiliului Local Baraganul din data de
18.05.2021.
Sunt prezenti la sedinta 1 1 consilieri locali din 1 1 in functie. Convocarea s-a facut telefonic.

D-nul Primar: In baza Dispozitiei nr. 118 din 18.05.2021 se convoaca Consiliul Local Baraganul in
sedinta extraordinara de indata in data de 18.05.2021, ora 1630 in sala multifunctionala a U.A.T.
Baraganul, judetul Braila, cu respectarea prevederilor privind starea de alerta.
D-1 secretar general Luca Viorel: trebuie sa alegem un nou presedinte de sedinta. Cine face propuneri?
D-1 consilier Bracaciu Radian: propun presedinte de sedinta pentru trei luni de d-1 consilier Closca Liviu
Georgel.
D-1 secretar general Luca Viorel: Mai sunt propuneri? Daca nu mai sunt propuneri supun la vot
propunerea d-lui consilier Bracaciu Radian. Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 1 1
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba cu 11 voturi pentru, ca d-1 consilier Clftfei Liviu Georgel sa fie presedinte de pdtati
pentru urmStoarele Ire! luni. Se emite H.C.L. Nr. 26 din 18.05.2021 privind alegerea presedintelui de
sedinta.

D-1 secretar general Luca Viorelj d-le prefedinte de pdinfi vl rag si prezenta|i proiectol ordinii de zi.
D-nul presedinte de sedinta Closca Liviu Georgel: proiectul ordinii de zi a fost transmis tuturor
consilierilor locali si are urmatoarea structura:

1 . Alegerea presedintelui de sedinf a pentru o perioada de 3 luni.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei
Baraganul, a cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor domiciliati in Comuna Baraganul,
judetul Braila, care frecventeaza cursurile Liceului Tehnologic ,,Nicolae Titulescu"
Insuratei, judeful Braila-initiator-primar Daniel-Mihail Sandu;

D-nul presedinte de sedinta Closca Liviu Georgel: Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
Impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 1 1
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0
Se aproba cu 11 voturi pentru, proiectul ordinii de zi propus.

D-nul presedinte de sedinta Closca Liviu Georgel :Treeem la punetul 2 al ordinii de zi: supunerea spre
aprobare a Proiectului de hotarare privind aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei
Baraganul, a cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor domiciliati in Comuna Baraganul,



judetul Braila, care frecventeaza cursurile Liceului Tehnologic ,,Nicolae Titulescu" Insuratei,
judetul Braila-initiator-primar Daniel-Mihail Sandu;

D-nul presedinte de sedinta Closca Liviu Georgel: Daca sunt intrebari, observajii sau completari la
acest punct de pe ordinea de zi.
D-nul consilier Preda Mihai: aprobarea acestui proiect de hotarare va mai crea in viitor probleme in
urma controalelor Curtii de Conturi?
D-nul secretar general Luca Viorel: am ajuns la intocmirea acestui proiect de hotarare in urma
discutiilor avute de conducerea primariei cu d-nul Prefect al judetului Braila si d-nul director al Curtii de
Conturi Braila.
D-nul primar Sandu Daniel-Mihail: va infromez ca in aceasta perioada redactam o adresa ce va fi
trimisa Curtii de Conturi Bucure§ti, in vederea obtinerii unui punct de vedere privind aceasta problems.
D-nul consilier Bivolaru Victor: concluzia este ca elevii trebuiesc transportati la scoala.

D-nul presedinte de sedinta Closca Liviu Georgel: Daca nu warn sunt probleme, supun la vot acest
proiect de hotarare. Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Voturi pentru : 1 1
Voturi impotriva: 0
Abtineri: 0

Se aproba CM 11 voturi pentru. Se emite H.C.L. Nr. 27 din 18.05.2021 privind aprobarea finantarii
de la bugetul local al comunei Baraganul, a cheltuielilor effectuate cu transportul elevilor
domiciliati in Comuna Baraganul, judetul Braila, care frecventeaza cursurile Liceului Tehnologic
,,Nicolae Titulescu" Insurafei, judeful Braila;

D-nul presedinte de sedinta Closca Liviu-Georgel; Daca nu mai sunt probleme de discutat, declar
incheiata sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local Baraganul din data de 18.05.2021.

EDINTA
EORGEL
H*

Contrasemneaza,
general]


