ROMANIA
JUOETUL OAMBOVITA
COMUNA MOGOSANJ
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

INCHEJAT ASTAZJ 30.03.2018
Azi data de mai sus Consiliul Local al Comunei Mogosani, convocat prin Oispozitia
primarului nr.84/23.03.2018 si in conformitate cu prevederile art. 39 alin. I din legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare s-a intrunit in sedinta
ordinara la sediul primariei com Mogosani orele 15.00.
Se face prezenta si se constata ca sunt prezenti 13 consilieri din cei 13 alesi . Oupa prezenta se
da spre citire procesul verbal al sedintei anterioare care este semnat de dl presedinte si de catre
secretarul comunei.
OJ presedinte da citire ordinii de zi asa cum a fost convocata:
I.Proiect de hotarare privind alocarea fondurilor necesare asigurarilor de boala profesionala, ranire
si deces membrilor SVSU.
2. Proiect de hotarare privind alocarea fondurilor pentru achizitionarea de servicii medicale pentru
personalul din SVSU.
3.Proiect de hotarare privind alocarea fondurilor pentru achizitionarea de 0 autospeciala si echipamente de
protectie specifice pentru aparare impotriva incendiilor necesare sustinerii operatiunilor de interventie a
membrilor SVSU .
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i funqionare al serviciului
de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Mogosani, jude!ul Oambovita.
5.0iverse
Oupa citire dl presedinte intreaba consilierii daca sunt de acord cu ordinea de zi prezentata .
Consilierii nu au propuneri spre modificare a ordinii de zi si au votat in unanimitate ordinea de zi
prezentata.
Se da citire primului punct:
1. Proiect de hotarare privind alocarea fondurilor necesare asigurarilor de boala
profesionala, ranire si deces membrilor SVSU.
01 presedinte de sedinta invita pe dl primar sa dea citire primului punct. 01 primar spune ca
aceast proiect de hotarare si urmatoareJe 2 sunt commune ca si obiectiv general si propoune a se
dezbate impreuna.
01 primar spune ca in baza legii protectiei impotriva incendiilor este obligat sa aloce fonduri
necesare asigurarilor de boala profesionaia, ran ire si deces membrilor SVSU sa aloce fond uri
pentru achizitionarea de servicii medicale pentru personaJul din SVSU si sa aloce fondurilor pentru
achizitionarea de 0 autospeciala si echipamente de protectie specifice pentru aparare impotriva
incendiilor necesare sustinerii operatiunilor de interventie a membrilor SVSU .
01 primar spune ca sunt sume mari si ca fara aprobarea consiliului local nu se pot alocat aceste
sume.
Obligatia din lege a primarului este sa faca toate diligentele in alocareaacestor fonduri.
01 presedinte intreaba consilierii daca vor sa intervina. 01 Vantu spune ca de unde sa alocam
aceste sume , este yorba de peste 100000 lei. Este 0 suma mare. Nu au toate cele necesare pompierii
dar noi care avem un serviciu pe baza de voluntariat.

OJ presedinte mai intreaba daca cineva se va inscrie la cuvant. Nu se inscrie nimeni proiectele 1,2 si
3 sunt respinse cu 8 voturi impotriva si 6 voturi pentru (au votat pentru membrii grupului PSO).

Se trece la punctul 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i
functionare al serviciului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Mogosani, judetul
Oambovita.
OJ presedinte da cuvantul d-lui primar sa explice proiectul de hotarare. 01 primar spune ca a
venit 0 adresa de la AJPIS nr 26J5/dmI\9.12.2017privind adoptarealrevizuirea regulamentelor de
organizare si functionare ale serviciilor de asistenta sociala dar si in conformitate cu art. 6 alin.( I)
din HG nr. 797/20 J7 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare ~i funqionare ale
serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal s-a actualizat
regulamentul de organizare ~i functionare al serviciului de asistenta sociala organizat Ja nivelul
comunei Mogosani.
Acesta este anexa la proiectul de hotarare.
Oaca cineva doreste sa intrebe pentru clarificari.
Nu se inscrie nimeni si proiectuI este adoptat cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 3 al ordiniide zi.
Se trece la punctuI 3.0iverse.
01 Angelescu Marinel solicita s afacem ceva in privinta docorului de familie Gubernat.
Oamenii se plang de atitudinea acesteia. Sa facem 0 solicitare la Casa de sanatate de unde primeste
banii sa aducem acelora la cunostinta de atitudinea acestui doctor.
OJ Angelescu solicita d-Iui secretar sa faca 0 adresa catre CASS sa atlam ce sume primesc acesti
doctori si cati pacienti au.
01 Angelescu solicita sa facem ceva cu stalpuI care sta sa cada. 01 primar spune ca va face tot ceea
ce a promis. Va face curatenie , se va ocupa de statiile de autobuz, se va ocupa de curatare pomi ,
cimitire, iluminat..OI Angelescu spune ca poate sa punem la fiecare styalp lampa. 01 primar spune
ca va analiza aceasta problema si crede ca 0 va face in functie de bani.
01 Angelescu spune ca unde 0 sa duca preotii gunoaiele de la cimitir.
01 primar argumenteaza ca acestia pot sa ia pubele, oricum parohiile 0 sa plateasca gunoiul.
01 primar spune ca in ceesa ce priveste restantierii de la gunoi acestia s-au diminuat mult fata de
acum cativa ani.
Sumele s-au redus lajumatate, adica undeva la 25000 lei.
01 presedinte intreaba daca cineva mai doreste cuvantul. Astfel nu se mai doreste
continuarea discutiilor presedintele declarand sedinta inchisa si multumeste consilierilor pentru
prezenta.

