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Incheiat azi 29 MAI 2020,Ia sediul Consiliului Local al orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti,
unde are loc sedinta ordinara publica a Consiliului Local al orasului Baia de Arama, convocata prin Dispozitia
nr. I l4 din22.05.2020, emisa de viceprimanrl cu atributii de primar al orasului Raia de Arama, dornnul Maria
Iulian, la care sunt prezenti l3 consilieri din totalul de l5 in functie ( absenti : Maria Iulian, Vaidianu Ion ) si

are urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contuluianual de execr.rtie a exercitiului bugetar pe anul 2019;
3. Diverse;
In vederea limitarii si dirninuarii raspandirii coronavirusului SARS - Cov 2 si a respectarii prevederilor

legale in materie, impuse, in sala de sedinte intrarea se efectueaza in doua grupuri, cu purtarea echiparnentelor
de protectie.

Asadar, in functie de prezenta consilierilor, s-au constituit urmatoarele grupuri:
GRUP I ( Ancuta Victor, Baloi Ionut Victor, Boteanu Cornel, Ciochina Ilie, Cunita Gabriel

Ad rian, Des pa u lon, Lazar Nicolae).
Se supune la vot ordineade zi, aceasta obtinand 7 voturi ,,pentru".
Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 30.04.2020, acesta obtinand 6 voturi

,,pentru" si I ,,abtinere" (Cunita Gabriel Adrian).
In continuare, domnul secretar Curelea Viotor Sabin prezinta proiectul de hotarare privind alegerea

presedintelui de sedinta, acestafiind supus vot siobtinand 6 voturi,,pentru" si 1 ,,abtinere" (Despau Ion).
In continuare, domnul secretar, prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de

executie a exercitiulr"ri br-rgetar pe anul20l9.
Domnul Lazar Nicolae spune ca nu va vota acest proiect deoarece nlr s-au recuperat banii platiti din

bugetul local doamnei Marlie Alesica. Totodata solicita informatii despre masurile intreprinse in acest sens.

Domnul secretar spune ca urmare a aducerii la cunostinta compartimentuluijuridic a acestor aspecte, s-

a promovat o actiurre in instanta, avand ca obiect pretentii, in contradictoriu cu domnul Dunarintu Ionel Rafael,
constituindu-se pe rolul Judecatoriei Baia de Arama dosarul nr. 1132118112019. De asemenea s-a promovat o

alta actiune in instanta, avand ca obiect alte cereri privind executarea silita - desfiirrtarea poprii infiintata in
cadrul dosarului de executare nr. 1531812016, in contradictoriu cu Marlie Alesica si BEJ Talianu Eduard
Cristian, constituindu-se astfel pe rolul Judecatoriei Baia de Arama, dosarul nr. 13 1l118112019.

Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a exercitiului
bugetar pe anul 2019, acesta obtinand 5 voturi ,,pentru", 1 vot,,impotriva" (Lazar Nicolae) si l,,abtinere"
(Ancuta Victor).

In continuare, domnul Lazar Nicolae intreaba daca a fost inchiriat buldoexcavatorul de carrd a fost
reparat si daca tine evidenta cineva a orelor de functionare, la care domnul secretar spune ca desi nu are in
atributii aceste aspecte, cunoaste faptul ca au fost depuse cereri pentru inchiriere, ca exista o hotarare a

Consiliului Local in privinta aprobarii tarifului de inchiriere si ca exista persoana responsabila care intocmeste
foile de parcurs, toate acestea fiind aprobate, in prealabil, de ordonatorul principal de credite.

In continuare, se supune la vot aprobarea cererii domnului Balanescu Iulian - inspector compartiment
impozite sitaxe, inregistrata sub nr. 7546127.04.2020, in privinta separarii biroului prin montarea unui perete

despartitor dotat cu usa, cerere repartizata de catre domnul viceprimar Maria Iulian spre solutionare
Consiliului Local, aceasta fiind aprobata cu7 voturi ,,pentru".

GRUP 2 ( Margelu Nicolae, Salapa Ion, Tunaru Ilie, Tatomir Valentin, Vilti Gheorghe, Virzob
Lavinia).

Se supune la vot ordinea de zi, aceasta obtinand 6 voturi ,,pentru".
Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 30.04.2020, acesta obtinand 6 voturi

,,pentru".



In continuare, domnul secretar Curelea Victor Sabin prezinta proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta, acesta fiind supus vot siobtinand 6 voturi ,,pentru".

In continuare, domnul presedinte de sedinta Despau Ion, prezinta proiectul de hotarare privind
aprobarea contului anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 201 9.

Domnul Tunaru Ilie solicita prezenta in cadrul sedintei a doamnei Ardeleanu Simona Mioara - sef
servic iu contab i I itate.

Doamna Ardeleanu Simona Mioara spune ca in conformitate cu prevederile legale, incidente in
materie, este necesara afisarea si prezentarea spre aprobarea Consiliului Local a conturilor anuale de executie
ale bugetelor aprobate. In cadrul raportului de specialitate am prezentat situatia, pe capitole, structurate cu
denumirea indicatorilor, prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive si realizarilplati la
31.12.2019. Sumele aprobate la partea de cheltuieli, prin buget in cadrul carora s-au angajat, ordorranatat si
lichidat au reprezentat limite maxime ce nu all fost depasite.

Domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de
executie a exercitiului bugetar pe anul 2019, acesta obtinand 6 voturi ,,pentru".

In continuare, se supune la vot aprobarea cererii domnului Balanescu Iulian - inspector compartiment
impozite si taxe, inregistrata sub nr. 7546127.04.2020, in privinta separarii biroului prin montarea unui perete
despartitor dotat cu usa, cerere repaftizata de catre domnul viceprimar Maria Iulian spre solutionare
Consiliuluri Local, aceala fiind aprobata cu 6 voturi ,,per1trLl".

Totalizand, se prezinta urmatoarele rezultate:
Ordinea de zi este aprobata in unanimitate (13 voturi ,,pentru").
Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 30.04.2020 este aprobat cu 12 voturi ,,pentru" si I

,,abtinere" (Cunita Gabriel Adrian).
Proiectul de hotarare privind alegerea presedirrtelui de sedinta este aprobat cu 12 voturi ,,pentru" si I

,,abtinere" (Despau Ion).
Proiectr"rlde hotarare privind aprobarea contuluianual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2019,

este aprobat cu I I voturi,,pentrll", I vot,,irnpotriva" (Lazar Nicolae) si 1,,abtinere" (Ancuta Victor).
Cererea domnul Balanescu Ir"rlian - inspector compartiment impozite si taxe, inregistrata sub rrr.

7546127.04.2020, este aprobata cu l3 voturi ,,pehtru".
Drept pentru care aln incheiat prezentul proces - verbal.

Presedinte de sedinta,
Despau Ion Secretar,

curelea p\fl Sabin
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