JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 25.06.2012, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Piteşti.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Piteşti, convocatorul fiind
înregistrat sub nr. 27324 din 21.06.2012.
La şedinţă participă de drept:
- dl. Tudor Pendiuc
- Primarul Municipiului Piteşti;
- dl. Iosiv Cerbureanu
- Secretarul Municipiului Piteşti.
Participă ca invitaţi: directorii executivi ai direcţiilor şi şefii compartimentelor
independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii şi
reprezentanţii societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.
La şedinţa consiliului local participă reprezentanţi ai mass-media locală.
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezenţa consilierilor, constatându-se:
- consilieri în funcţie - 23;
- consilieri prezenţi - 15;
- consilieri absenţi - 8 (doamna viceprimar Gagiu Liliana-Angela şi domnii
consilieri Ciocănel Ştefan-Romeo, Codrescu Gheorghe, Corbu Iulian, Frătoaica
Gheorghe, Nistor Radu-Cristian, Oprea Gheorghe şi Prodănel Adrian-Mihai).
Preşedinte de şedinţă este doamna consilier Ecaterina Popescu.
Se supune la vot motivarea absenţelor de la şedinţa extraordinară a consiliului
local din data de 06.06.2012 a doamnei consilier Barbu Anca-Ştefania şi a domnilor
consilieri Gentea Cristian, Nistor Radu-Cristian şi Oprea Gheorghe, care sunt
aprobate în unanimitate de voturi.
Se supune la vot aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului local
din data de 10.05.2012, 23.05.2012 şi 06.06.2012, care se aprobă în unanimitate de
voturi.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi, care este
aprobat în unanimitate de voturi.
Doamna preşedinte de şedinţă supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de
zi : „Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului
Piteşti pe anul 2012”.
Se prezintă raportul serviciului de specialitate.
Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:
- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.4 - nu prezintă raport;
- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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Domnul primar Tudor Pendiuc mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă
şi asta pentru că este vorba despre un proiect foarte important, anume includerea în
programul de investiţii pe anul 2012 a încă 13 centrale termice, cele care vor
completa modernizarea întregului sistem de alimentare cu energie termică şi apă caldă
a municipiului Piteşti.
Totodată vine cu propunerea de a completa expunerea de motive şi cu
Programul de investiţii al municipiului Piteşti pe anul 2012 a lucrărilor privind
transformarea a 13 puncte termice în centrale termice, lucrări care vor fi finalizate în
anul 2013.
De asemenea, rectificarea de buget are în vedere şi necesitatea suplimentării cu
sume din fondul de rezervă la o serie de activităţi finanţate din bugetul local, care
privesc organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice
locale din anul 2012, plata facturilor de utilităţi şi a unor prestări de servicii şi chirii
de către instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Piteşti.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma
promovată de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind
Hotărârea nr. 193/25.06.2012.
Domnul primar Tudor Pendiuc: În acest mandat am finalizat modernizarea
sistemului de termoficare din municipiul Piteşti, cu aceste investiţii şi vreau să vă
mulţumesc.
Doamna preşedinte de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
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Ecaterina Popescu

SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu

Red. Simina Bolbea
1 ex.

2

