JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA
Nr.259/27.08.2020
PROCES-VERBAL
Ìncheiat astazi 27.08.2020, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei
Verguleasa .
Consiliul local al comunei Verguleasa a fost convocat de catre d-l. primar Valentin
Piciu pe data de 27.08.2020, ora 14,00, in sedinta ordinara, in sala de festivitati a Caminului
Cultural Poganu din satul Poganu, str. Principala, nr.135, judetul Olt, conform Dispozitiei
nr.158/19.08.2020, care a fost comunicata tuturor consilierilor locali aflati in functie.
Consilierii locali, primarul, secretarul general si doamna Grecioiu Sanda, inspector in
cadrul compartimentului financiar-contabil, prezenti la sedinta, au respectat distantarea
sociala, ocupand locuri la o distanta de minim 2 m, unul fata de altul, purtand masti
distribuite de primarie, in vederea evitarii infestarii cu noul coronavirus.
Doamna Andronie Olimpia, in calitate de presedinte de sedinta, declara deschise
lucrarile sedintei ordinare.
Domnul secretar general Balmau Constantin face apelul nominal, constatand ca sunt
prezenti un numar de 11 consilieri din totalul de 11 aflati in functie.
Doamna Andronie Olimpia da cuvantul d-lui. Balmau Constantin pentru a da citire
procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31.07.2020.
Domnul secretar da citire procesului verbal.
Nefiind obiectii sau completari la procesul verbal, se supune la vot, se aproba cu
unanimitate de voturi a consilierilor prezenti la sedinta, respectiv 11 voturi pentru.
Doamna Andronie Olimpia prezintă proiectul ordinii de zi, respectiv :
1. Proiect de hotarare cu privire la avizarea documentelor necesare atribuirii
“Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor
municipale si altor fluxuri de deseuri , componente ale serviciului de salubrizare de pe raza
judetului Olt” din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Olt,
mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ OLT-ECO ” pentru derularea procedurii de
atribuire publica a contractului;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si
cheltuieli al Comunei Verguleasa pe anul 2020;

INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
Nefiind obiectii sau completari la proiectul ordinii de zi, se supune la vot, se aprobã
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti – 11 voturi pentru.
Doamna Andronie Olimpia da cuvantul d-lui. primar Piciu Valentin pentru a
prezenta proiectele de hotarare inscrise pe ordine de zi.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare inscris la punctul 1 pe ordinea de zi si
referatul de aprobare cu privire la avizarea documentelor necesare atribuirii “Contractului
de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale si altor

fluxuri de deseuri , componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt” din
cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Olt, mandatarea
reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “ OLT-ECO ” pentru derularea procedurii de atribuire publica a
contractului.
Nefiind formulate amendamente la proiectul de hotarare, se supune la vot, se aprobă
cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti la sedinta, respectiv 11 voturi pentru,
proiectul de hotărâre devenind astfel H.C.L. nr.37/27.08.2020.
Dl. Valentin Piciu prezinta in continuare proiectul de hotarare inscris la punctul 2 pe
ordinea de zi si referatul de aprobare, cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de
venituri si cheltuieli al Comunei Verguleasa pe anul 2020 .
Dl. Valentin Piciu prezinta de asemenea, amendamentul la proiectul de hotare cu
privire la rectificarea bugetului local, in calitatea sa de initiator, dupa cum urmeaza:
Se completeaza proiectul de hotarare anterior mentionat, astfel :
- Rectificarea bugetului local prin suplimentarea cu suma de 60.000 lei, pentru plata
indemnizatiilor de insotitor si a salariilor asistentilor personali, conform adresei
nr.OT132834/26.08.2020 a Administratiei judetene a finantelor publice Olt ;
- Virarea de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar, in suma de 2.300 lei, pentru
plata cheltuielilor de transport a produselor alimentare si de igiena in cadrul POAD.
Nefiind obiectii sau completari la proiectul de hotărâre, si la amendamentul prezentat,
se supune la vot, se aprobă cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti la sedinta,
respectiv 11 voturi pentru, proiectul de hotărâre devenind astfel H.C.L. nr.38/27.08.2020.
Epuizându-se ordinea de zi şi nemaifiind alte interpelări, doamna Andronie Olimpia
declară ĩnchise lucrările şedinţei ordinare.
Presedinte de şedinţă,
Consilier
Andronie Olimpia

Secretar general al comunei
Constantin Bãlmãu
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