JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 01.02.2018
în şedinţa de indată a Consiliului local Podari
din Dispoziţia nr. 52/31.01.2018 a Primarului comunei Podari, Gheorghiţă Constantin
Secretarul comunei Podari face prezenţa consilierilor şi constată că sunt prezenţi 15
consilieri, din 15 convocaţi.
Participă primarul, viceprimarul şi secretarul comunei.
Preşedinte de şedinţă este dl Păunescu Teofil ales in data de 19.12.2017 , pentru un mandat de trei
luni ( dec.2017-febr.2018), potrivit Regulamnetului aprobat.
Se constată că s-a luat act de conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din data 23.01.2018,
nu sunt obiecţiuni şi se supune aprobării Consiliului local. Procesul-verbal este aprobat în unanimitate de
voturi .
Preşedintele de şedinţă preia conducerea şedinţei şi dă citire ordinii de zi a şedinţei, care este
următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei
Podari
2.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 111 / 2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnice
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiţii “Modernizare şi extindere grădiniţă în comuna Podari, judeţ Dolj”
Supusă la vot ordinea de zi , este votată în unanimitate.
Se trece la dezbataterea punctului de pe ordinea de zi.
Primul punct din ordinea de zi
Având în Raportul cu nr. 1204 din 01.02.2018 întocmit de Serviciul CBTIESAIP prin care se
propune completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Podari,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate în
data de 01.02.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul local Podari, in unanimitate de voturi,
adoptă :
HOTĂRÂREA NR.18, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei
Podari prin introducerea în inventar a imobilului – construcţie Sala de activităţi extracurriculare, situată
în comuna Podari, sat Podari, strada Şcolii nr.1, pe terenul aferent Şcolii Gimnaziale Podari înscris în CF
nr. 31744 UAT_ com. Podari, nr. cad. 31744, având elementele de identificare potrivit Anexei nr.1 la
prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art.2. Se aprobă predarea din administrarea Consiliului Local al Comunei Podari în administrarea
Şcolii Gimnaziale Podari a imobilului – construcţie Sala de activităţi extracurriculare, identificată
potrivit art.1.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, va face demersurile necesare prin
intermediul Consiliului Judeţean Dolj în vederea completării inventarului bunurilor aparţinând
domeniului public al comunei Podari aprobat conform HG nr. 965/2002, Anexa nr. 76.
Art.4.Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul Contabilitate – Buget, Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului şi Şcoala
Gimnazială Podari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Primul doi din ordinea de zi
Având în Raportul comun cu nr.1203 din 01.02.2018 al Serviciului CBTIESAIP –
Compartimentul achiziţii – investiţii şi Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate în
data de 01.02.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul local Podari, in unanimitate de voturi,
adoptă :
HOTĂRÂREA NR.19, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă completarea HCL nr. 111 din 27.09.2017 privind aprobarea Documentaţiei
Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
de investiţii “Modernizare şi extindere grădiniţă în comuna Podari, judeţ Dolj”, prin introducerea unui
nou articol, articolul nr.3, care va avea următorul cuprins:
Art.3. Se aprobă contribuţia UAT – Comuna Podari în cuantum de 171.182,50 lei ( cu tva ),
reprezentând cofinanţarea de la bugetul local din valoarea totală a investiţiei de 2.227.726,82 lei
( cu tva ) aferentă obiectivului de investiţii “Modernizare şi extindere grădiniţă în comuna Podari, judeţ
Dolj.
Art. 2. Articolul 3 la HCL nr. 111 din 27.09.2017 devine articolul 4.
Art.3. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate : Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate-buget, Compartimentul achiziţii – investiţii, Compartimentul urbanism şi
amenajarea teritoriului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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Păunescu Teofil

Secretar,
Dinu Camelia

