
CONSIT,IUL LOCAI- IZVOAIT E
.ITJDI]]'UL DOI,J
Nr.2 din 30.01.2023

PROCES VERBAL

incheiat astdzi,30.Ol.2023, in qedinla ordinard a Consiliului Local lzvoare judetul Dolj,
intrurritd in temeiul art.133,alin.(1) din OUG nr.5712019 privind Codul Adrninistrativ, la care particip6
un numaf de 9 consilieri din totalul de 9 consilieri in functie.

Doanrna Boarnd Cristina Ionela - Secretar General al Comunei lzvoare prezintd
verbal al ;edinfei anterioare din clata de 09.01.2023.

procesul

Supus la vot procesltl verbal al seclin(ei anterioare din clata cle 09.01 .2023, este aprobat cu 9
voturi pentrLr din totalul de 9 consilieri in firnctie.

Domnul Moqi Lucian prezi.tl urm[toarea ordine de de zi:
l' Proiecttrl de I-lotlrdre aCortsiliultri [-,ocal al Conrunei Izvoareprivincl alegerea unui r.rou

presedinte de gedintl al ConsiliulLri l,ocal al Cornunei Izvoar.e --lucletul Dolj.

2' Proiecttrl cle l-lotdrAre a Consiliuliri l-ocal al Cornunei lzvoare privincl aprobarea
docutnentatiei de atribLtire afbrentd Contractului cle Delegare a Gestiurrii Activitllii de Eliminare prin
Depozitare a Deseurilor la Depozitul Ecologic cle Deseuri Mof-leni-craiova

3' Proiectul de HotIr6re a Consiliultri Local al Comunei lzvoare privind aprobarea bugetLrlui
de venituri si cheltLrieli al comunei lzvoare--.iucle{ul Dolj pentru anul2023.

4. Diverse .

Supus5 la vot ordinea de zi a fost aProbati cu 8 voturi pcntru, I impotriva ( 4omnul
Cinponea Virgil este tle accortl cu lrunctul I si 2 tle pe ordinea de zi, nu estc tle accoll cu
punctul3 de pe ordinca tle zi) tlin tot:rlul de 9 consilieri i, lunctie.

Domnul Cio;lonea solicita du;ra retlactare o copie a procesului verbal al prezentei sedinte

Domnul prinrar solicitd introducerea a trei puncte pe orclinea cle zi, respectiv:
l' Proiectul cle Flotdrdre a Consiliultri I-ooal al CornLrnei Izvoare privincl aprobar.ea Strategiei anuale

de aclrizilie pLrblic pe artttl 2023,ComtLna lzvoare.ludelLrl Doli Ei Prograrnul anual al achizitiilor
lrublice pentru anul2023, Comuna lzvoare.ludetul Dolf .

2' Proiecttrl de l-lotirAre a Consiliultri l-ocal al Cornunei Izvoare privincl aprobarea protocoalelor de
colaborare cu Ministerul Muncii qi Soliclarit[fii Sociale, in cadrul proiectulLri ,,rjt-.lB cle Servicii
MMSS-SII MMSS", Cod MySmis 130963

Se supune la vot introducerea acestor puncte pc ortlinea de zi si se voteaza cu g voturi
pentru, 1 impotrivi (tlomlrul Cioponea Virgil tlco:rrece nu a lbst anuntat mai inainte), din
totalul de 9 consilieri in functie.

Se trece la primul punct cle pe ortlinca tlc zi. ProiectLrl cle HotdrAre a Consiliului Local al
Cotnunei lzvoare llrivind alegerea urtui nou presedinte cle;eclinli al ConsiliulLri L,ocal al Courunei
Izvoare -.iLrdefLrl Dolf .

Discutii: Dotl"ttlttl presedinte, Mogi l.,uciau, solicit[ sI se facl pr.opuneri, clornnul Cioponea
Virgil propune pe donlntrl Irilip Ion Marius, doarnna Stoian Mariana propune pe Zaharia LilLr.

Dotutrttl preqedinte, Moqi Lucian, supune la vot si cu 5 voturi pentru propuuerea privincl pe
dorrrrrtrl ljilip Ion Mar.ius.
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Dorrnul presedinte, Mosi [,ucian, srrpllue la vot si cu 4
donrnul Zaharia L,ilu.

[Jrmare a votului Iiber expeimat se hotirdste ca domnul
gedinth pentru urrlStoarele trei lLrni, iucepancl cu lu,a feb.r-ra.ie.

voturi pentru propunerea privind pe

Filip Ion Marius sh fie preqedinte de

Se supune la vot qi cu 9 voturi pentru, din totalul de 9 consilieri in functie se aproba proiectul
de hotarare

Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi. Proiectul de Hotdrdre a Consiliului Local al
Comunei lzvoare privind aprobarea documenta{iei de atribuire aferentl Contractului de Delegare a
Gestiunii Activit6{ii de Eliminare prin Depozitare a Deqeurilor la Depozitul Ecologic de Deqeuri
Moflsni-Craiova.

Discutii: Nu sunt.

Se supune la vot gi cu 9 voturi pentru, din totalul de 9 consilieri in functie se aproba proiectul de
hotarare

Se trece la al treilea punct de pe ordinea de zi. Proiectul de HotSr6re a Consiliului Local al
Comunei lzvoarc privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Izvoare-jude{ul
Dolj pentru anu|2023..

Discutii: Domnul pregedinte, MoEi Lucian, d5 citire propunerilor privind lista de investifii
pentru anul2023.

Se supune la vot si se aprobd lista de inesti{ii cu 8 voturi pentru,l impotrivI (Cioponea Virgil)
din totalul de 9 consilieri in functie.

Domnul Cioponea Virgil nu este de acord , deoarece acesta sus{ine ci nu sunt documente
la lista de investiti din care si rezulte sumele.

Domnul Cioponea Virgil d[ un exemplu: toaletele de la gradini{a Corlate, trebuiau si
aibl indicatori, o enumerare detaliati a cantiti{ilor de materiale ce urmeazi a fi folosite,
exemplu ca{i metri de gresie.

Domnul primar explicl fapul ca achizi{ia nu este facuti qi nu are cum si se fac[ Ihri
documentele necesare, de asemenea spune ca anul trecut a aqtepta oferte pentru suma de 53 de
mii qi nu a primit nimic pentru ci suma respective este prea micI, suma privind toaletele a fost
stabiliti in urma consultrrii pie{ei qi {inind cont de creqterea prelurilor.

Domnul primar explicl cI bugetul in{iat se face in funcfie de sumele acordate, care se
repartizeazl conform nevoilor qi obectivelor de investi{i pentru anul 2023, iar pe parcursul
anului se pot ajusta prin rectificiri de buget unde apar cheltuieli neprevazute.

Domnul Cioponea Virgil soliciti cuvantul, spune ci avdnd cunoqtin{i de aceste investi{ii
inci din anul anterior domnul primar trebuia sa aibe proiect intocmit.

Domnul primar spune ci de oferte se ocupa doamna Stanicl Corneila, deoarece acestea
sunt atribui{iile ei.

Domnul Cioponea Virgil arati de pe telefonul mobil un deviz oferti privind toaletele de
la gradini{e care sustine cI se afli qi in primarie.

Domnul primar explicl ca acel deviz ofertfl a fost primit de citre doamna Stanici, pe
telefonul acesteia, in acea diminea{i

Domnul pre;edinte, intreab6 daca sunt intrebari in legdturd cu bugetul sau in leg[tur[ cu lista
de investilii.

Se supune la vot qi cu 8 voturi pentru,l irnpotrivd (domnul Cioponea Virgil) din totalul de 9
consilieri in functie se aproba proiectul de hotarare

Se trece la al patrulea punct de pe ordin ea de zi Proiectul de Hotdrdre a Consiliului Local
al Comunei Izvoare privind aprobarea Strategiei anuale de achizilie public pe anul 2023, Comtna
Izvoarc Judeful Dolj Ei Programul anual al achiziliilor publice pentru anul 2023, Comuna lzvoare
Judelul Dolj.
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Discutii: Dorrnul presedinte, Mogi Lucian, dd citire propunerilor privind Programul anual al
achiziliilor publice pentru anul2023, cornuna Izvoare JLrcre{Lrl Dolj.

Se supune la vot gi cu 8 voturi pentru,l irnpotrivd (rlomnul Cioponea Virgil cleoarece nu a fost
anunfat mai inainte), din totalul de 9 consilieri in functie se aproba proiectLrl de hotarare

Se trece la al cincilea punct de pe ordinea de zi Proiectul cle Hotlr6re a Consiliulyi Local al
Comunei Izvoare privind aprobarea Protocoalelor de colaborare cu Ministerul Muncii ;i Solidaritalii
Sociale, in cadrLrl proiectului ,,Ht-JB de Servicii MMSS-sll MMSS", cocl MySmis 130963

Discutii: Domnul ;rresedinte explicl ca prin acest proiect se doreqte digitalizrrrea
asistentei sociale ;i primaria Izvoarc va bcneficia de o imprirnanti multifunctionala, calculator,
tabletl si tlocumentatia tehnicl.

Se supttrre la vot gi cu B voturi pentru,l impotrivl (domnul Cioponea Virgil cleoarece nu a
lbst anuntat rnai inainte), din totalul de 9 consilieri in firnctie se aproba proiectul de hotarare

DIVERSE DISCUIII: Donrnul preqedinte, Moqi l-ucian, il roagd pe dornnul Cioponea Virgil
sd citeascS adresa nr.248130.01.2023 aclresatl Orclonatonrlui principal de creclite al UAT Izvoare, spre
;tiintare ConsiliulLri Local al Comunei lzvoare, clepusd cle acesta la registratLrrd, inilial clolrnul
Cioponea refuz[, dar ulterior acesta incepe sI citeascd adresa.

Doanlna Mia il roagd pe dotnttul Cioponea sa respecte virgul din contextual aclresei, cleoareoe
aceasta nu intelege cotttinttful. Dotunul Cioponea are o ieEire necontrolatd, anrncd prip sal6 adresa
cdtre doanrna Albu Mia sI o citeascd aceasta.

Domnul Moqi LLrcian, presdinte de gedinld declar[ inchisd Eeclin(a ConsiliLrlui Local Izvoare
drept pentrLl care s-a ?ncheiat prezentul pr.oces-verbal.

Pregedinte de gedintd Secretar General al Comunei lzvoare
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zt Boarni Cristina Io/rela


