
JUDEJULARGE^ 
COMUNA BASCOV 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL, 
Incheiat azi, 05.07.2016 

in §edmta de indatd a Consiliului Local al comunei Bascov 

§edinta a fast convocatd de Primarul comunei Bascov Stancu Gheorghe prin 
Dispozitia nr.191/04.07.2016. 

La §edinld participd de drept: 
1) Stancu Gheorghe - primarul comunei Bascov; 
2) Diculescu Elena Laurenfia- secretarul comunei Bascov; 
3) Pu§ca§u Mariana - consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent al 

Consiliului Local Bascov 
Doamna secretar al comunei Bascov face prezenja consilierilor, constatdndu-se: 

• Consilier i in fane fie =17; 

• Consilieri prezenfi = 17. 
Pre§edintele de §edinfa este domnul consilier local Sorescu Adrian. 
Domnul pre§edinte de §edinfd supune la vot proiectul ordinii de zi, in farma 

propusd de initiator, care este aprobat in unanimitate de voturi 
Domnul pre§edinte de §edintd supune dezbaterii punctul nr.l de pe ordinea de zi: 

"Project de hotarare initiat de primarul comunei Bascov privind aprobarea 
Reeulamentului de oreanizare si functionare a Consiliului Local Bascov. iudetul 
Argef' 

Se prezintd Raportul nr. 12394/04.07.2016 inaintat de secretarul comunei 
Bascov. 

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bascov. 

• Comisia nr. 1 - avizeazd favorabilproiectul de hotdrdre; 

• Comisia nr.2- avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre; 

• Comisia nr.3 - avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre; 
Domnul pre§edinte de ^edinfa supune la vot proiectul de hotdrdre, in farma 

propusd de initiator, care este aprobat in unanimitate de voturi devenind HOTARAREA 
NR.7/05.07.2016. 

Domnul pre§edinte de §edinfa supune dezbaterii punctul nr. 2 de pe ordinea de zi: 
"Protect de hotarare initiat de primarul comunei Bascov privind desemnarea unui 
consilier local din cadrul Consiliului Local Bascov de a reprezenta comuna Bascov in 
Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. APA CANAL 2000 SA Pitesti" 

Se prezintd Raportul nr.12408/04.07.2016 inaintat de Compartimentul Juridic 
din cadrul Consiliului Local Bascov. 

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bascov: 

• Comisia nr. 1 - avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre; 

• Comisia nr.2- avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre; 

• Comisia nr. 3 - avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre. 



Domnul pre§edinte de §edintd supune la vot proiectul de hotdrdre, in forma 
propusd de initiator, care este aprobat in unanimitate de voturi, devenind HOTARAREA 
NR.8/05.07.2016. 

Domnul pre§edinte de §edintd supune dezbaterii punctul nr.3 de pe ordinea de zi: 
"Protect de hotarare initiat de primarul comunei Bascov privind aprobarea modiflcdrii 
HCL nr.43/29.02.2016 prin care s-a constituit comisia de vdnzare a imobilului teren si 
spatiu in supra fata de 102,68mp" 

Se prezintd Raportul nr.12408/04.07.2016 inaintat de Compartimentul Juridic 
din cadrul Consiliului Local Bascov, prin care se solicitd aprobarea inlocuirii celor 3 
consilieri locali din mandatul 2012-2016 cu 3 consilieri din mandatul 2016-2020, care sd 
facd parte din comisia de vdnzare a imobilului teren §i spafiu in suprafafd de 102,68 mp, 
situate Idngd blocul C2 in comuna Bascov, zona centru, avdnd in vedere faptul cd nu a 
fast finalizatdprocedura de vdnzare a imobilului mai sus menfionat. 

Se fac propuneri pentru cei trei consilieri locali care vor face parte din 
comisia de vdnzare: 
- Domnul Dumitrescu Octavian propune pe domnul consilier local Vldsceanu Ion; 
- Domnul Nedelea Gheorghe propune pe domnul consilier local Matei Codruf; 

Domnul consilier local Matei Codruf aratd cd se retrage de a face parte din 
comisia de vdnzare. 
-Domna consilier local Tomozeiu Ana propune pe doamna consilier local Sdmdrescu 
Constanta; 
- Domnul consilier local Dumitru Pavel propune pe domnul consilier local Sorescu 
Adrian. 

Nu mat sunt altepropuneri. 
Se supune la vot §i se voteazd in unanimitate ca domnii consilieri locali: 

Vldsceanu Ion, Sdmdrescu Constanta §i Sorescu Adrian sd facd parte din comisia de 
vdnzare. 

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local: 

• Comisia nr. 1 - avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre; 

• Comisia nr.2- avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre; 

• Comisia nr.3 - avizeazd favorabil proiectul de hotdrdre. 
Domnul pre§edinte de §edintd, supune la vot proiectul de hotdrdre, in farma 

supusd de initiator, care este aprobat in unanimitate de voturi devenind HOTARAREA 
NR. 9/05.07.2016. 

Domnul pre§edinte de §edintd supune dezbaterii punctul nr.4 de pe ordinea de 
zi: "Proiectul de hotardre initiat de primarul comunei Bascov privind aprobarea 
modificdrtt artlldin HCL nr.56/31.03.20W\ 

Domnul pre§edinte de §edintd cere raportul compartimentului de specialitate. 
Doamna secretar al comunei Bascov aratd cd aceastd hotdrdre nr. 56/2016 

trebuie sd suporte mai multe modificdri nu numai a art.II, ci §i a art. HI din aceea§i 
hotdrdre, §i pentru faptul cd art.III se refard la caietul de sarcini §i acesta nu a fast 
finalizat motiv pentru care propune amdnarea acestui punct ca fiind incomplet. 

Se supune la vot §i se voteazd in unanimitate de voturi pentru amanarea acestui 
punct. 
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Domnul pre§edinte de §edin}d propune sd trecem la punctul nr. 5 de pe ordinea 
de zi si anume: intrebdri §i interpeldri. 

Doamna secretar aratd cd la ̂ edinfa viitoare fiecare consilier local va primi un 
dosar care va confine: 

1. Regulamentul de organizare §i fixncfionare al Consiliului Local Bascov pentru 
mandatul 2016-2020; 

2. Legea nr.215/2001, republicatd, privind administrafia publicd locald, cu 
modificdrile §i completdrile ulterioare; 

3. Legea nr.393/2004 privind Statutul ale§ilor locali, cu modificdrile §i completdrile 
ulterioare; 

4. Ordonanfa nr.35/2002pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare §i 
funcfionare a consiliilor locale, cu modificdrile §i completdrile ulterioare; 

De asemenea, doamna secretar al comunei Bascov face precizarea cd fiecare 
comisie din cadrul Consiliului local Bascov va primi un registru de procese-verbale 
care vor fi incheiate in cadrul comisiilor de specialitate care va rdmdne la secretarul 
comisieipe toatdperioada mandatulul 

La inceputul fiecdrei §edinfe de comisie vor fi predate mapele cu materialele 
ce vor fi analizate in plenul §edinfei de comisie, care de asemenea va rdmdne la 
secretarul comisiei. 

Domnul consilier local Dumitrescu Octavian-solicita sd i se comunice cum 
funcfioneazd spafiul domnului consilier local Nedelea Valentin, in baza cdrui 
contract, cd nu este posibil de atdfia ani sd funcfioneze fdrd sdpldteascd nimic §ifdrd 
un document incheiat. 

Domnulpre§edinte de §edinfd declard inchise lucrdrile §edinfei 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 

PRE§EDLNTE DE ^EDLNJA, 
SORESCU ADRIAN 

SECRETAR, 
DICULESCU ELENA LA URENJIA 
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