PROCES VERBAL
Încheiat azi, 31.07.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Corabia, la
care participă 12 consilieri locali, absenți fiind Mitroi Geta, Mușuroi Dragoș-Cristian,
Datcu Marcel, Cismaru Gheorghe și Zăvăleanu Constantin.
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.
Invitați să participe la ședință sunt d-l Albu Daniel – administrator public și
d-na Dulea Mariana - șef Serviciul Contabilitate.
Procesul verbal al ședinței ordinare din 28. 06.2019 a fost pus la dispoziția
consilierilor locali înainte de ședință. Se supune spre aprobare, se aprobă, cu 12 voturi
pentru .
D-l Uță Vasile prezintă propunerea pentru ordinea de zi:
1. - proiect de hotărâre referitor la încheierea exerciţiului bugetar pe
trimestrul II anul 2019; inițiator: primarul orașului Corabia.
2. – proiect de hotărâre referitor la aprobare Regulament privind tăierea
și/sau toaletarea arborilor și arbuștilor amplasați pe domeniul public și privat din orașul
Corabia; inițiator: primarul orașului Corabia.
3. - proiect de hotărâre referitor la modificare organigramă și stat de funcții
Spital Orăşenesc Corabia; inițiator: primarul orașului Corabia.
4. - proiect de hotărâre referitor la aprobare de principiu amenajare pădure
parc și includerea acesteia în amenajamentul silvic; inițiator: primarul orașului Corabia.
5. - proiect de hotărâre referitor la aprobare organigramă și stat de funcții
Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și modificare
organigramă și stat de funcții Societatea Servicii Comunitare Corabia SRL; inițiator:
primarul orașului Corabia.
6. - proiect de hotărâre referitor la aprobare studiu de oportunitate și
contract pentru delegarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Corabia, județul Olt;
inițiator: primarul orașului Corabia.
7. - proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare
și funcționare a Compartimentului Asistență Medicală Elevi, Preșcolari și Asistență
Comunitară din orașului Corabia; inițiator: primarul orașului Corabia.
8. - proiect de hotărâre referitor la aprobare tarife utilizate pentru prestarea
serviciilor de amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi utilizate pe raza
orașului Corabia; inițiator: primarul orașului Corabia.
9. - proiect de hotărâre referitor la aprobare închiriere teren; inițiator:
primarul orașului Corabia.
10. - raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul
I / 2019.
11. - întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.
D-l primar Oane Iulică propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de
hotărâre referitor la aprobare rectificare bugetară; inițiator primarul orașului Corabia.

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi. Se aprobă, cu 12 voturi pentru.
D-l Uță Viorel – supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea aprobată, 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 încheierea exerciţiului bugetar pe trimestrul II anul 2019; inițiator:
primarul orașului Corabia.
D-l Ilin Marian președintele comisiei juridice și d-l Uță Viorel – președintele
comisiei agricultură, buget-finante prezintă avizele comisiilor.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 12 voturi pentru,
adoptându-se Hotărârea nr. 84.
Se trece la punctul doi pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul de
hotărâre referitor la aprobare Regulament privind tăierea și/sau toaletarea arborilor și
arbuștilor amplasați pe domeniul public și privat din orașul Corabia; inițiator: primarul
orașului Corabia.
D-l Ilin Marian – președintele comisiei juridice și d-na Stoica Georgeta –
președintele comisiei urbanism prezintă avizele comisiilor.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-l viceprimar Vlad Sorin Gigi face următorul amendament: art. 2 din
regulament să aibă următorul conținut: ,, Art. 2 Tăierile definitive şi tăierile de întreţinere
şi/sau corecţie a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe terenuri aparţinând domeniului public şi
privat al orașului Corabia se vor efectua în baza avizului dat de comisia numită prin
dispoziția primarului orașului Corabia, constituită conform legii,,
Se supune la vot amendamentul. Se aprobă, cu 12 voturi pentru.
D-l Vântu Mircea – în regulament nu se vorbește nimic despre plantări.
D-l viceprimar Vlad Sorin Gigi – plantările sunt prevăzute în lege,
regulamentul este despre tăierea și/sau toaletarea arborilor și arbuștilor amplasați pe
domeniul public și privat din orașul Corabia.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre cu
amendamentul aprobat. Se aprobă, cu 12 voturi pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 85.
Se trece la punctul trei pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul de
hotărâre referitor la modificare organigramă și stat de funcții Spital Orăşenesc Corabia;
inițiator: primarul orașului Corabia
D-l Ilin Marian – președintele comisiei juridice și d-na Antonescu Nicoleta –
președintele comisiei învățămant prezintă avizele comisiilor.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 12 voturi pentru,
adoptându-se Hotărârea nr. 86.
Se trece la punctul patru pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul
de hotărâre referitor la aprobare de principiu amenajare pădure parc și includerea acesteia
în amenajamentul silvic; inițiator: primarul orașului Corabia.
D-l Ilin Marian – președintele comisiei juridice și d-na Stoica Georgeta –
președintele comisiei urbanism prezintă avizele comisiilor.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 12 voturi pentru,
adoptându-se Hotărârea nr. 87.
Se trece la punctul cinci pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul

de hotărâre referitor la aprobare organigramă și stat de funcții Serviciul Public de
Administrare a Domeniului Public și Privat și modificare organigramă și stat de funcții
Societatea Servicii Comunitare Corabia SRL; inițiator: primarul orașului Corabia.
D-l Ilin Marian – președintele comisiei juridice prezintă avizul comisiei.
D-l Smaranda Mihai – anunță că nu va participa la vot pentru evitarea unui
conflict de interese.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 11 voturi pentru,
adoptându-se Hotărârea nr. 88.
Se trece la punctul șase pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul
hotărâre referitor la aprobare studiu de oportunitate și contract pentru delegarea
Serviciului de Iluminat Public al orașului Corabia, județul Olt; inițiator: primarul orașului
Corabia.
D-l Ilin Marian – președintele comisiei juridice și d-na Stoica Georgeta –
președintele comisiei urbanism prezintă avizele comisiilor.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 12 voturi pentru,
adoptându-se Hotărârea nr. 89.
Se trece la punctul șapte pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul
de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a
Compartimentului Asistență Medicală Elevi, Preșcolari și Asistență Comunitară din
orașului Corabia; inițiator: primarul orașului Corabia.
D-l Ilin Marian – președintele comisiei juridice și d-na Antonescu Nicoleta –
președintele comisiei învățămant prezintă avizele comisiilor.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 12 voturi pentru,
adoptându-se Hotărârea nr. 90.
Se trece la punctul opt pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul de
hotărâre referitor la aprobare tarife utilizate pentru prestarea serviciilor de amenajare,
întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi utilizate pe raza orașului Corabia; inițiator:
primarul orașului Corabia
D-l Ilin Marian – președintele comisiei juridice și d-na Stoica Georgeta –
președintele comisiei urbanism prezintă avizele comisiilor.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 12 voturi pentru,
adoptându-se Hotărârea nr. 91.
Se trece la punctul nouă pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul
de hotărâre referitor la aprobare închiriere teren; inițiator: primarul orașului Corabia.
D-l Ilin Marian – președintele comisiei juridice și d-na Stoica Georgeta –
președintele comisiei urbanism prezintă avizele comisiilor.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-l Ilin Marian face următorul amendament – perioada închirierii 25 de ani.
Se supune la vot amendamentul. Se aprobă, cu 12 voturi pentru.
D-l Vântu Mircea – să se menționeze la cap. V pct. 2 că se poate rezilia
contractul și dacă se folosește terenul în alte scopuri.
Se supune la vot amendamentul. Se aprobă, cu 12 voturi pentru.
Nemaifiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se aprobă, cu 12 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 92.
Se trece la punctul zece pe ordinea de zi. D-l Uță Viorel prezintă proiectul
de hotărâre referitor la aprobare rectificare bugetară; inițiator: primarul orașului Corabia.

Nu sunt înscrieri la cuvânt, se supune la vot. Se Se aprobă, cu 12 voturi
pentru, adoptându-se Hotărârea nr. 93.
Se trece la ultimul punct pe ordinea de zi: întrebări, interpelări, petiţii şi
informarea consilierilor locali.
D-na Safta Mihaela prezentă în ședință, vrea să vină cu o inițiativă
cetățenească privind amenajarea spațiului verde din curtea Centrului Medico-Social: alei,
băncuțe, flori din bani nepublici. Vrea șă știe dacă Consiliul este de acord.
D-l primar Oane Iulică – ideea este bună. În ședința viitoare , vom veni cu un
proiect de revocare a hotărârii de concesionare și un proiect de amenajare a zonei
respective.
D-na Safta Mihaela- ideea era să nu facem din bani publici amenajarea.
D-l primar Oane Iulică – veniți cu un proiect în care să prevedeți și sursa de
finanțare.
D-na Safta Mihaela – ce se poate schimba la proiectul de hotărâre privind
plantarea a 140 de stejari, ca să poată fi realizat?
D-l primar Oane Iulică – să depuneți proiect, însoțit de avize, cu sursa de
finanțare. Puteți colabora cu secretarul.
D-na Safta Mihaela – am avut proiect depus.
D-l viceprimar Vlad Sorin Gigi – nu este adevărat.
D-na secretar Dospinoiu Tănțica – a avut un proiect de hotărâre în anii
anteriori, dar nu a fost aprobat. A contestat în instanță și a pierdut. În prezent nu are
nimic depus.
D-na Safta Mihaela - dar sunteți de acord, de principiu?
D-l viceprimar Vlad Sorin Gigi – veniți cu un proiect viabil în care să
prevedeți și sursa de finanțare, nu putem fi de acord cu aprobări de principiu..
D-l primar Oane Iulică – aduce la cunoștință problemele ridicate la ultima
întâlnire a membrilor Asociației Orașelor din România cu Guvernul, respectiv
reglementarea burselor școlare, subvenționarea Serviciilor Publice de Evidență a
Persoanelor și spitalelor de toate localitățile deservite.
Nemaifiind alte probleme, ședința a luat sfârșit, pentru care am încheiat
prezentul proces verbal.
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