PROCES VERBAL
Încheiat azi, 08.08.2019 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Corabia,
la care participă 12 consilieri locali, absenți fiind Mitroi Geta, Datcu Marcel, Stoica
Georgeta, Vîrdol Costel și Vlad Sorin.
Şedinţa este publică, este convocată prin invitaţii scrise.
La şedinţă participă d-na secretar Dospinoiu Tănţica și d-l primar Oane
Iulică.
Preşedinte de şedinţă este d-l Uță Vasile, ales prin Hotărârea Consiliului
Local Corabia nr. 73/28.06.2019.
D-l primar Oane Iulică – am convocat această ședință extraordinară deoarece
trebuie achiziționate urgent dotările speciale pentru amenajarea scenei la Casa de Cultura,
și încadrarea în termenul limită de depunere a proiectului.
D-l Uță Vasile prezintă propunerea pentru ordinea de zi:
1. - proiect de hotărâre referitor la alocare sumă dotare scenă, obiectiv de
investiții ˶Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural orașul Corabia"; inițiator:
primarul orașului Corabia.
2. – proiect de hotărâre referitor la achiziționare serviciu elaborare DALI;
inițiator: primarul orașului Corabia.
Se spune la vot ordinea de zi. Se aprobă, cu 12 voturi pentru.
Se trece la primul punct pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul
de hotărâre referitor la alocare sumă dotare scenă, obiectiv de investiții ˶Reabilitare,
modernizare și dotare așezământ cultural orașul Corabia"; inițiator: primarul orașului
Corabia.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-na Cojoc M. – dă relații privind dotările care sunt necesare pentru
amenajarea scenei.
Dl. Vântu M. – partea de lumini nu este prinsă.
Dl. primar Oane I. – partea de lumini este inclusă în proiect și este în sarcina
constructorului + 96 scaune.
Dl. Vântu M. – cum se va face achiziția?
Dl. primar Oane I. – pe SEAP, prin licitație publică.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 12 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 94.
Se trece la punctul doi pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul de
hotărâre referitor la achiziționare serviciu elaborare DALI; inițiator: primarul orașului
Corabia.
Se fac înscrieri la cuvânt.
Dl. primar Oane I. – ne-am propus să igienizăm și să amenajăm terenul I.
Restul se va depune pe un nou exercițiu bugetar.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 12 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 95.
Nemaifiind alte probleme, ședința a luat sfârșit, pentru care am încheiat
prezentul proces verbal.
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