
CONSILIUL LOCAL DOI}RESTI
30t03t2020

PROCES-VERBAL
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Consiliul local Dobresti, s-a intrunit , in sedinta ordinara in clata dc 30l03t2020,orele 9.00,in
localul primariei Dobresti.

La sedinta sunt prezenti_l l_consilieri locali.
Sedinta Iiind lcgal consfituililisi incepe lucrarile .

S-a dat citire procesului verbal al sedintei anterioare care a fost VOTAT IN UNANIMITATE
Presedintele de sedinta , da citire ordinii de zl ,alcatuita din 4 punctc si anume:

l.Proiect de hotarire privind aprobarea rectificarii BVC al anului 2020,|a nivelul lunii martie 2020,

2.Proiect de hotarire privind acordarea calificativului pentru indeplinirea obiectivelor gi a criteriilor de
performanfl profesionall individualE ale Secretarului General al comunei Dobrestirjudetul Dolj, doamna
IONICA STEFANIA , pentru anul2019,

3.DIVERSE:

-Informarea Consiliului Local al comunei Dobresti , cu privire la propunerea de reziliere a contractului de
salubrizare cu ADI ECoDOLJ ,motivata de costurile deosebit de mari-practicate ,

--Referat privind ORDINULUI S2/1710212020-EMIS DE PREFECTUL JUDETULUI DOLJ, privind
incetarea de drept inainte tle termen a mandatului de consilier local in cadrul CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI DOBRESTI ,al domnului MITRUTOIU NICOLAE SI RAMINEREA VACANTA A LOCULUI
DIN CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOBRESTI _OCUPAT DE DOMNUL MITRUTOIU
NICOLAE din partea PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL si solicitarea catre Organizatia Judeteana a
PNL Dolj privind nominalizarea din listele PNL Dobresti a unui membru pentru a fi validat in consiliul local

Presedintele dc sedinta supune la vot ordinea de zi ,care este votata _tle _1 I_ consilieri prczenti_
Se trece la citirea re fcratclor si proiectelor de hotarire initiate , avizelo-r. imocmite tle comisia dc spilalitate bugct-
finante si juridical pentru cele 3 proiecte de hotarire inscrisc pe ordinea rle zi ,dupa care se trece la votarea punctulelor
inscrise pe ordinea de zi .

Dupa debaterile puctelor inscrise pe ordinea de zi, presedintele de scdinta supune la vot proiectele tle hotarirc I
Punctul I , a fost votat cu _1 l_ voturi pentru,
Punctul 2,a fost votat cu_l I voturi pentru,

Ordinea dc zi fiind epuizata consiliul local isi incheie lucrarile .

PRESEDINTIi SEDINTA ,

TRUSCA VASIL


