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Încheiat astăzi, 24 martie 2020, ora 9,00, în ședința extraordinară de îndată a 

Consiliului Local al Comunei Scrioaștea, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei 

Comunei Scrioaștea, în prezența a 10 (zece) consilieri din totalul de 13 (treisprezece), care 

alcătuiesc Consiliul Local. 

 Lipsesc domnii consilieri locali : Popescu Florentin Dănuț, Trușcă Nicolae și 

Becheru Florica . 

 Domnul președinte de ședință Predoi Silviu Ionel arată că sunt întrunite prevederile 

art. 137, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ al României și declară 

ședința legal constituită.  

Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile art.134 alin.(4) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția Primarului comunei Scrioastea, 

nr.150/23 martie 2020. În baza art.134 alin. (2) din același act normativ, convocarea s-a 

făcut telefonic (sms). 

 Ședința este publică. 

 Participă de drept domnul primar Marian Șefu. 

 În conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al 

comunei Scrioaștea, supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare și aduce la 

cunoștință faptul că domnii consilieri locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței 

curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea 

exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară. 

Domnul președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni față de redactarea 

procesului-verbal al ședinței din anterioare. Pentru că nu sunt obiecțiuni, îl supune la vot .  

Procesul – verbal al ședinței anterioare se aprobă cu : 10 voturi ”pentru” . 

În conformitate cu prevederile art.136 alin.(9) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, doamna secretar general al U.A.T. aduce la cunoștința domnilor consilieri, 

faptul că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, îndeplinesc condițiile prevăzute 

de art.136 alin.(8) din  același act normativ. 

În conformitate cu prevederile art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019, proiectul 

ordinii de zi a ședinței consiliului local a fost adus la cunoștința locuitorilor comunei, prin 

prin afișare la avizierul instituției .  
În continuare, domnul președinte de ședință, Predoi Silviu Ionel, dă citire 

proiectului ordinii de zi :  

1.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 16 / 29.03.2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții“ 

Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, județul    Teleorman” 

finanțat de la bugetul de stat, derulat prin PNDL și cofinanțare de la   bugetul local. 

Inițiator : Primar  



2.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.17/29.03.2019 privind 

modificarea H.C.L. nr.17/29.03.2020 privind aprobare finantare de la bugetul local a 

unor categorii de cheltuieli care nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile 

finanțate de la bugetul de stat și derulat  prin P.N.D.L., dupa achizitie, pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, 

județul Teleorman” . 

Inițiator : Primar  

Nemaifiind și alte propuneri de completare a ordinii de zi sau obiecțiuni, domnul 

președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, iar ordinea de zi finală se aprobă 

cu unanimitate de voturi .  

Domnul președinte de ședință roagă colegii consilieri, care au un interes 

patrimonial în ceea ce privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, 

să declare acest lucru și să nu participe la votarea respectivului proiect. 

Se trecere la discutarea  punctelor de pe ordinea de zi . 

Punctul nr.1 :  

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 16 / 29.03.2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții“ 

Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, județul    Teleorman” 

finanțat de la bugetul de stat, derulat prin PNDL și cofinanțare de la   bugetul local. 

Domnule primar dă citire proiectului de hotărâre și întreabă dacă se înscrie cineva 

la discuții. Discuții nu sunt . 

Se supun la vot art.I, II, III și IV și hotărârea în ansamblu este aprobată cu 10 voturi 

”pentru, din totalul de 8 consilieri prezenți, devenind HCL nr.16 din 24 martie 2020 2020. 

Punctul nr.2 :  

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.17/29.03.2019 privind 

modificarea H.C.L. nr.17/29.03.2020 privind aprobare finantare de la bugetul local a 

unor categorii de cheltuieli care nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile 

finanțate de la bugetul de stat și derulat  prin P.N.D.L., dupa achizitie, pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, 

județul Teleorman”. 

Domnul primar dă citire proiectului de hotărâre și întreabă dacă se înscrie cineva la 

discuții. Discuții nu sunt . 

Se supun la vot art.I, II, III și IV și hotărârea în ansamblu este aprobată cu 10 voturi 

”pentru, din totalul de 10 consilieri prezenți, devenind HCL nr.17 din 24 martie 2020. 

 Alte discuții nu mai sunt . 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       Secretar general al U.A.T., 

        Predoi Silviu Ionel                                     Elena Cernea 


