MUNICIPIUL DRĂGĂŞAN I
–CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR.41
Privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții populației în
municipiul Drăgășani”, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor
proiectului
Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani întrunit în şedinta ordinară din
data de 11.05.2020, la care participă un număr de 18 consilieri, din totalul de 19
consilieri în funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier Parpală Dumitru a fost ales
preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului Municipiului
Drăgăşani, înregistrat sub nr.11922/28.04.2020 şi raportul de specialitate al
Serviciului proiecte de dezvoltare locală, înregistrat sub nr.11923/28.04.2020,
prin care se propune aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții
populației în Municipiul Drăgășani”, a indicatorilor tehnico-economici și a
cheltuielilor legate de proiect;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei programe de dezvoltare
economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al
localității, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț, al Comisiei
pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și linistii publice, a
drepturilor cetățenilor și al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre și
avizul de legalitate dat proiectului de hotărâre de secretarul municipiului,
înregistrat sub nr. 11924/28.04.2020;
În baza prevederilor Ghidului de finanțare pentru Programul Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și
mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și
rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în
oraşele mici şi mijlocii din România;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) și lit.d) alin.(4) lit.d), alin.(7) lit.k), şi
art.139 alin.(3) lit.a), coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un
număr de 18 voturi “pentru”, adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă proiectul ”IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII
POPULAȚIEI ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI” în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară
13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1.
Art.2. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza DALI şi
indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a
investiţiei propuse a fi realizată prin proiect, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”IMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”, în
cuantum de 15.065.434,46 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă
14.758.662,30 lei și valoare totală neeligibilă de 306.772,16 lei.
Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT MUNICIPIUL
DRĂGĂȘANI, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 295.173,25
Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării, în condiții optime, a proiectului ”IMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI” se
vor asigura din bugetul local al Municipiului Drăgășani.
Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
Art.7. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Drăgășani nr.104/26.11.2019.
Art.8. Se împuternicește domnul Nedelcu Cristian, Primarul Municipiului
Drăgășani, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele
U.A.T. Municipiul Drăgășani.
Art.9. Primarul Municipiului Drăgăsani, va asigura ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri, prin serviciile de specialitate, iar secretarul o
va comunica Instituţiei Prefectului Vâlcea, şi o va aduce la cunoştinţă publică
prin afişare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
Parpală Dumitru
CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
jur. Duță Gheorghe

Drăgăşani, 11.05.2020
Red./ Dact: G.D
Nr.ex.:4

ANEXA la HCL nr. 41/ 2020
IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI
ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI
- Descrierea sumară a investiției –

Proiectul ” IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN
MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI” propune abordarea integrată a următoarelor
componente:
MODERNIZARE ZONA URBANĂ CARTIER RAHOVA ȘI CARTIER
TRANDAFIRILOR – în vederea creșterii calității vieții și asigurarea unor condiții la
nivel european prin regenerarea susținuta a zonei rezidențiale cuprinse între Strada
Dobrogeanu Gherea - Strada Doctor Dumitru Bagdasar - Strada Trandafirilor - Strada
Tudor Vladimirescu și străzile adiacente Aleea Nucilor și Strada Viitorului, din
municipiul Drăgășani și presupune:
Lucrări de reabilitare integrală a străzilor și aleilor cuprinse în această
zona:
Cartier Trandafirilor:
Modernizare trotuare: Lungime 4.978,94 ml;
Modernizare strazi: Lungime 2.022,38 ml;
Spațiu verde propus: 1.088,86 mp;
Mobilier urban;
Iluminat;
Montare canale de preluare apa meteorica;
Amenajare locuri de parcare in zona instituțiilor publice si de interes local;
Străzile aferente Cartier Trandafirilor, din care:
Carosabil
Str. Dr. Dumitru Bagdasar – lungime = 798,44 m;
Str. Libelulei - lungime = 147,33 m;
Str. Melodiilor - lungime = 194,90 m;
Aleea Tineretului - lungime = 410.78 m;
Aleea Trandafirilor - lungime = 470.93 m;
Str. Nucilor - lungime = 0 m;
Str. Tudor Vladimirescu – lungime = 0 m;
Trotuare:
Str. Dr. Dumitru Bagdasar – lungime = 1.596,88 m;
Str. Libelulei - lungime = 294,66 m;
Str. Melodiilor - lungime = 402 m;

Aleea Tineretului - lungime = 821,56 m;
Aleea Trandafirilor - lungime = 1080 m;
Str. Nucilor - lungime = 483,24 m;
Str. Tudor Vladimirescu – lungime = 300 m;
Cartier Rahova:
Modernizare trotuare: Lungime 1.666,79 ml;
Modernizare străzi: Lungime 1.170,89 ml ;
Mobilier urban;
Iluminat;
Montare canale de preluare apa meteorică;
Amenajare locuri de parcare în zona instituțiilor publice și de interes local;
Străzile aferente Cartier Rahova, din care:
Carosabil:
Str. Rahova – lungime = 520,84 m;
Str. Tudor Vladimirescu – lungime = 0 m;
Aleea Muncii – lungime = 617,11 m ;
Alei acces cartier – lungime = 32,94 m.
Trotuare
Str. Rahova – lungime = 1.041,69 m;
Str. Tudor Vladimirescu – lungime = 125,5 m;
Aleea Muncii – lungime = 466,67 m ;
Alei acces cartier – lungime = 32,94 m
Amenajarea trotuarelor cu pavele
Creşterea calităţii vieţii prin intervenţii de modernizare a spaţiilor verzi.
Se vor efectua lucrări de reîntinerire spaţii verzi, constând în înlocuirea
arborilor uscaţi/bătrîni şi plantarea mai multor tipuri de arbori şi arbuşti ornamentali;
realizarea de ronduri de flori în jurul copacilor plantaţi; realizarea de mobilier urban,
reprezentând un număr de 65 bănci (simple sau foisor); 5 spații de joacă pentru copii
amenajate complet; refacerea spaţiilor verzi existente prin semănarea de gazon.
Asigurarea confortului din punct de vedere vizual şi al securităţii în cartier prin
dezvoltarea iluminatului public. Se vor monta 100 bucăţi stâlpi metalici de iluminat tip
lampadar, cu înălţimea de 5 m, echipate cu corpuri de iluminat de 70 W si panou
fotovoltaic.
ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII
“GRADINIȚA I.C. BRĂTIANU”
Lucrări:
A. Inlocuirea hidroizolatiei la fundații și soclu
B. Refacerea, trotuarului perimetral

DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

LA

C. Izolarea termică a pereților exteriori perimetrali și a soclului prin anvelopare
cu termosistem (vată).
D. Reparații locale sau înlocuire șarpanta dacă este cazul (conform expertizei
tehnice)
E. Ignifugarea si tratarea impotriva microorganismelor a elementelor din lemn
care compun șarpanta
F. Termoizolarea podului și a planșeului;
G. Inlocuirea invelitoarei si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la
nivelul acoperișului;
H. Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereți, pardoseli);
I. Refacerea instalațiilor interioare (termice, electrice, sanitare);
J. Inlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;
Dotarea cu toate elementele necesare desfășurării activității didactice
(echipamente, materiale, mobilier, etc)
Mobilier: scaunele, masuțe pentru săli de clasă și pentru sala de mese, pătuțuri
rabatabile cu saltele, dulăpioare vestiar
8 Calculatoare/laptop
1 imprimantă multifuncțională
Sursa audio-video
Videoproiector 2 buc
1 TV Led
10 aparate AC
Masină de tocat carne electrică
Aragaz cu cuptor
Combină frigorifică 2 buc
Ladă frigorifică 2 buc
1 aparat curățat cartofi
1 mașină spălat rufe
Loc de joacă amenajat
ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE
“GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2”

ÎNVĂȚĂMÂNT

LA

Lucrări
A. Inlocuirea hidroizolației la fundații și soclu
B. Refacerea, trotuarului perimetral
C. Izolarea termică a pereților exteriori perimetrali și a soclului prin anvelopare
cu termosistem (vată).
D. Reparații locale sau inlocuire șarpantă dacă este cazul (conform expertizei
tehnice)
E. Ignifugarea și tratarea împotriva microorganismelor a elementelor din lemn
care compun șarpanta
F. Termoizolarea podului și a planșeului;

G. Inlocuirea învelitoarei și a sistemului de preluare a apelor pluviale de la
nivelul acoperișului;
H. Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereți, pardoseli);
I. Refacerea instalațiilor interioare (termice, electrice, sanitare);
J. Inlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;
Dotarea cu toate elementele necesare desfașurării activității didactice
(echipamente, materiale, mobilier, etc)
Mobilier: scăunele, măsuțe pentru săli de clasă și pentru sala de mese, pătuțuri
rabatabile cu saltele, dulăpioare, cuiere
8 calculatoare/ laptop
1 imprimantă multifuncțională
1 TV Led
Videoproiector – 5 buc
8 aparate AC
Hotă cu motor mare
Mașină de tocat carne electrică
Aragaz cu cuptor
Combină frigorifică 2 buc
Ladă frigorifică 2 buc
1 aparat curățat cartofi
1 mașină spălat rufe
Loc de joacă amenajat
Valoare totală proiect = 15.065.434,46 lei, inclusiv TVA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Parpală Dumitru

SECRETAR,
Duță Gheorghe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
DRĂGĂŞANI

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 02.04.2020,
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Drăgăşani, din data de
02.04.2020, convocate, în baza Dispoziţiei nr.226 din data de 27.03.2020, emise de Primarul
Municipiului Drăgăşani.
La şedinţă participă, un număr de 16 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri în
funcţie, lipsă fiind dnii consilieri: Bucurei-Lazăr Vasile, Măgură Iulian și Pleșoianu Costică.
Din partea Spitalului Municipal Drăgășani sunt prezenți dna Talpalariu Alina Gabriela,
manager, dl. Mihăilescu Mihai, director medical și dna Trușcă Felicia Gabriela, director
financiar.
Procesul verbal al şedinţei din data de 09.03.2020 este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Ordinea de zi, cu completările solicitate de domnul primar, este aprobată, cu
unanimitate de voturi, astfel:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.11/2020 local iniţiator: Primarul mun. Drăgăşani;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local - iniţiator: Primarul mun.
Drăgăşani;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului spitalului municipal - iniţiator:
Primarul mun. Drăgăşani;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea ședințelor
consiliului local, în condiții excepționale - iniţiator: Primarul mun. Drăgăşani;
6. Proiect de hotărăre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii
de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând
din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea- iniţiator: Primarul
mun. Drăgăşani;
Punctul 1.
Domnul consilier, Elisavescu Ion, îl propune pe domnul Nedelcu Sorin Gabriel pentru
funcția de președinte de ședință pentru luna aprilie 2020.
Se supune la vot propunerea şi, cu 16 voturi „pentru”, dl. Nedelcu Sorin Gabriel este ales
președinte de ședință. Se adoptă H.C.L. nr.30/2020.
Punctul 2.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de resort, avizul
de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.

Dna Radu Iuliana, din partea serviciului buget – finanțe, contabilitate, prezintă
principalele modificări.
Nu sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 16 voturi „pentru”, se adoptă H.C.L.
nr.31/2020.
Punctul 3.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de resort, avizul
de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Dl. consilier, Florea Marin, sesizează o neregulă în ceea ce privește trimestrializarea
bugetului.
Nu mai sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 16 voturi „pentru”, se adoptă H.C.L.
nr.32/2020.
Punctul 4.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de resort, avizul
de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Dl. consilier, Florea Marin, adresează conducerii spitalului municipal următoarele
întrebări: 1) Cum a fost utilizat excedentul bugetar din anul precedent? 2) Este spitalul
pregătit să facă față la două luni de criză? 3) Ce s-a făcut cu donațiile primite?
Dna Talpalariu Alina Gabriela, managerul spitalului municipal formulează
următoarele răspunsuri:
1) Excedentul bugetar din anul precedent a fost alocat pentru refacerea instalației
electrice care este veche și subdimensionată, nefăcând față la consumul generat de noua
aparatură medicală achiziționată. S-au prevăzut, de asemenea, bani pentru realizarea de
toalete pentru fiecare salon.
2) Momentan ne descurcăm cu ceea ce avem pe stoc. Banii alocați de consiliul local, la
prezenta rectificare, vor ajunge pentru aproximativ o lună și jumătate.
3) În ceea ce privește donațiile, acestea au constat în echipamente de protecție și
dezinfectanți. Profit de ocazie să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat.
Dna manager recomandă pacienților să se adreseze inițial medicilor de familie și să nu
sufoce spitalul cu cazuri suspecte.
Dra Bărbulescu Ramona întreabă care este sunt pașii de urmat, în cazul existenței
simptomatologiei.
Dna manager îi răspunde că, prima dată, trebuie contactat medicul de familie care, pe
baza simptomelor comunicate de pacient, poate trimite ambulanța care poate face recoltări la
domiciliu.
Dl. Bolocan Mihail apreciază eforturile depuse de personalul medical la a cărui
formare au participat și cadrele didactice. Solicită ca, în momentul proiectării noii instalații
electrice, aceasta să se facă pentru o putere instalată mult mai mare care să facă față unor
consumuri mai mari în viitor. Întreabă dacă există specialiști care să lucreze pe noile aparate
achiziționate.
Dna manager răspunde afirmativ.
Dl. Pavelescu Alin Viorel aduce la cunoștința consilierilor că, la momentul
desfășurării ședinței, în județul Vâlcea, sunt confirmate 5 cazuri de infectare cu COVID – 19.
Nu mai sunt alte discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 16 voturi „pentru se adoptă H.C.L.
nr.33/2020.

Punctul 5.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de resort, avizul
de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Nu sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 16 voturi „pentru”, se adoptă H.C.L.
nr.34/2020.
Punctul 6.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de resort, avizul
de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Nu mai sunt alte discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 18 voturi „pentru”, se adoptă H.C.L.
nr.35/2020.
Alte discuții:
Dl. consilier, Spiridon Marin, atrage atenția că, din cauza lipsei de comunicare,
populația nu a înțeles utilitatea măsurii reducerii programului pieței agro-alimentare. De
asemenea, solicită să nu ne îmbătăm cu apă rece în ceea ce privește spitalul municipal, este
nevoie de un plan de măsuri pentru evitarea epidemiei la nivelul acestuia.
Domnul Primar reaminteșe consilierilor locali că, în prezent, se află în derulare două
proiecte cu finanțare europeană la spitalul municipal. De asemenea, solicită cetățenilor să
anunțe poliția în cazul în care au cunoștință de persoane care nu respectă izolarea la domiciliu.
Dna consilier, Petcan Lidia-Florentina, își exprimă dezamăgirea față de informațiile
false care au apărut pe rețelele de socializare după ședința de consiliu din luna precedentă.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte declară şedinţa consiliului local închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nedelcu Sorin – Gabriel

SECRETAR,
Duţă Gheorghe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
DRĂGĂŞANI

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 11.05.2020,
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al Municipiului Drăgăşani, din data de
11.05.2020, convocate, în baza Dispoziţiei nr.286 din data de 05.05.2020, emise de Primarul
Municipiului Drăgăşani.
La şedinţă participă, un număr de 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri în
funcţie, lipsă fiind dl. consilier: Bucurei-Lazăr Vasile.
Procesul verbal al şedinţei din data de 02.04.2020 este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Ordinea de zi este aprobată, cu unanimitate de voturi, astfel:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință- iniţiator: Primarul
mun. Drăgăşani;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului spitalului municipal - iniţiator:
Primarul mun. Drăgăşani;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local - iniţiator: Primarul mun.
Drăgăşani ;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar
pentru anul 2019;
5. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite în baza unei anumite sume în lei,
precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții
populației în Municipiul Drăgășani”, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate
de proiect.
Punctul 1.
Domnul consilier, Florea Marin, îl propune pe domnul Parpală Dumitru pentru funcția
de președinte de ședință pentru luna aprilie 2020.
Se supune la vot propunerea şi, cu 18 voturi „pentru”, dl. Parpală Dumitru este ales președinte
de ședință. Se adoptă H.C.L. nr.36/2020.
Punctul 2.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de resort, avizul
de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Dl. consilier, Florea Marian: Aș fi dorit să știu care este necesarul zilnic de materiale
de protecție pentru Spitalul Municipal Drăgășani.
Dl. consilier, Pavelescu Alin-Viorel: O mască la patru ore, un combinezon pe zi, iar
mănușile se schimbă după fiecare pacient. La UPU se respectă toate normele.
Dl. consilier, Florea Marian: Din informațiile pe care le dețin, șefii de secție nu
repartizează aceste materiale către salariații spitalului. Nu sunt stocuri suficiente?

Dl. primar, Nedelcu Cristian: Numai o parte din banii alocați de noi, la precedenta
rectificare, au fost utilizați pentru achiziționarea de echipamente de protecție. Direcția de
Sănătate Publică a promis că va acoperi toate necesitățile.
Pe parcursul discuției, dna Dragomir Mariana, Directorul executiv al Direcției de
Asistență Socială, a primit din partea spitalului situația stocurilor materialelor de protecție
care a fost comunicată consilioerilor locali.
Nu mai sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 18 voturi „pentru”, se adoptă H.C.L.
nr.37/2020.
Punctul 3.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de resort, avizul
de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Nu sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 18 voturi „pentru”, se adoptă H.C.L.
nr.38/2020.
Punctul 4.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de resort, avizul
de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Nu sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 18 voturi „pentru se adoptă H.C.L.
nr.39/2020.
Punctul 5.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de resort, avizul
de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Nu sunt discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 18 voturi „pentru”, se adoptă H.C.L.
nr.40/2020.
Punctul 6.
Se prezintă proiectul de hotărâre însoţit de raportul compartimentului de resort, avizul
de legalitate al secretarului şi avizele comisiilor de specialitate.
Nu mai sunt alte discuții.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi, cu 18 voturi „pentru”, se adoptă H.C.L.
nr.41/2020.
Alte discuții:
Dl. consilier, Spiridon Marian:
1) Care este stadiul realizării lucrărilor la Biserica Sf. Ilie?
2) Să se monteze două camere video în zona punții de peste Pesceana, pentru a putea
fi identificate persoanele care aruncă gunoaie în acea zonă.
Dl. primar, Nedelcu Cristian:
1) Inițial, la Biserica Sf. Ilie, s-a scos la licitație, la pachet, atât partea de reabilitare a
construcției, cât și pictura. Din păcate, din motive independente de noi, asocierea
dintre constructor și pictor nu a funcționat. Din acest motiv lucrările au fost sistate
și s-a organizat o nouă licitație, separat pentru reabilitare și separat pentru pictură.

2) Pentru montarea de camere video, în zona punții de peste Pesceana, este nevoie de
internet. În ceea ce privește mizeria, putem pune sute de camere video, problema o
reprezintă educația.
Dl. consilier, Pavelescu Alin-Viorel: Au fost contestații la licitația pentru biserică?
Dl. primar, Nedelcu Cristian: Nu. Problema este că nu prea avem ofertanți.
Dl. consilier, Bolocan Mihail: Sunt 2-3 tineri care fac drifturi cu ATV-ul pe stradă, pe
acestia de ce nu îi oprește poliția, așa cum îi oprește pe cetățenii care la pleacă la muncă cu
motocultorul în portbagaj?
Dl. primar, Nedelcu Cristian: În această perioadă, inclusiv Poliția Locală este în
coordonarea Poliției Române.
Dl. consilier, Elisavescu Ion:
1) Sunt tineri care au făcut proiecte pentru a primi spațiu în Parcul Idustrial și nu au
primit niciun răspuns.
2) Există o sesizare din partea unei asociații de proprietari privitoare la o persoană
care hrănește câinii și pisicile fără stăpân în locuri nepermise.
3) S-au înmulțit furturile în zona Bârsanu.
Dl. primar, Nedelcu Cristian:
1) De administrarea Parcului Industrial se ocupă SC PARCIND SA Vâlcea.
2) S-a discutat cu persoana în cauză.
3) Este problema Poliției Române care, în această perioadă, a fost mai preocupată de
măsurile necesare pentru preîntâmpinarea răspândirii COVID-19.
Dl. consilier, Parpală Dumitru semnalează existența a două gropi în crosabil, în zona
Bisericii Sf. Ilie și solicită să se facă dezinsecție împotriva căpușelor.
Dna consilier, Constantin Floarea: Drumul de la Zlătărei este plin de gropi.
Dl. consilier, Florea Marin: Înspre strada Sadina, s-a lăsat asfaltul.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte declară şedinţa consiliului local închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Parpală Dumitru

SECRETAR,
Duţă Gheorghe

