ROMÂNIA
Judeţul Harghita
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI C O R B U

PROCESUL-VERBAL
al ședinței extraordinare a consiliului local din 28 decembrie 2020
Primarul comunei Corbu a convocat ședința extraordinară a Consiliului Local al
Comunei Corbu, la sediul său, situat în strada Principală nr.119, la 28.12.2020, ora 14,00
Lista de prezență:
 Președinte de ședință:
domnul ZBANCA-RĂUCESCU-COZAN ILIE-LOREDAN
 consilieri locali prezenți (8):
ANDONI GHEORGHE
BĂRBOS LUCIAN
DANDU AMALIA-LUMINIȚA
FILIMON ECATERINA
LĂBONȚ FLORENTINA
KRISTEA CSABA
SPACIU SEBASTIAN
ZBANCA-RĂUCESCU-COZAN ILIE-LOREDAN
 consilieri locali absenți motivat: FERENT CRISTIAN
 primarul comunei:
- domnul primar Romeo ȚEPEȘ-FOCȘA
 secretarul general al comunei:
- domnul Cristinoi Ioan-Ștefan, lipsește de la ședință , fiind în concediu
medical;
- participă pentru întocmirea procesului-verbal doamna referent Băciuc
Corina-Maria
 aparatul de specialitate al primarului comunei:
- doamna Drugă Catalin, contabil
 invitați ai primarului comunei: Deoarece secretarul general lipsește de la ședință, domnul Romeo Țepeș-Focșa
primarul comunei, mulțumește tuturor pentru prezență și informează că a convocat ședința
extraordinară prin Dispoziția nr.149 din 23.12.2020 pentru astăzi, 28.12.2020 de la ora
14,00. Dispoziția cuprinde propunerile de ordine de zi, după cum urmează:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 15 decembrie 2020
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 15 decembrie 2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
precum si a cheltuielilor aferente proiectului “DOTARE CU ECHIPAMENTE
PENTRU ȘCOALA ON – LINE LA LICEUL TEHNOLOGIC CORBU, JUDEȚUL
HARGHITA ”
Inițiator: domnul Țepeș-Focșa Romeo – primarul comunei
4. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale, de merit și a
burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar din comuna
Corbu pentru semestrul I - an școlar 2020 – 2021
Inițiator: domnul Țepeș-Focșa Romeo – primarul comunei
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5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Corbu
trim.IV.2020
Inițiator: domnul Țepeș-Focșa Romeo – primarul comunei
6. Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere
nr.2316/12.07.2012
Inițiator: domnul Țepeș-Focșa Romeo – primarul comunei
Nemaifiind alte propuneri, ordinea de zi este supusă la vot și aprobată în unanimitate,
cu 8 (opt) voturi “pentru”.
Sunt supuse individual spre aprobare, în temeiul art.138 alin.(15) din Codul
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, procesul verbal al
ședinței ordinare și al ședinșei extraordinare din 15.12.2020 și întreabă dacă sunt obiecții
sau contestații la acesta.
Procesele verbale sunt aprobate cu 8 (opt) voturi ”pentru”.
În lipsa secretarului general, domnul primar infomează că prin Hotărârea Consiliului
Local nr.69 din 05.11.2020 s-a ales ca președinte pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie
2021, domnul consilier local ZBANCA-RĂUCESCU-COZAN ILIE-LOREDAN, pe care îl invită
să conducă lucrările ședinței.
Domnul ZBANCA-RĂUCESCU-COZAN ILIE-LOREDAN – președintele de ședință
mulțumește pentru încrederea acordată și asigură că ședința se va desfășura în conformitate
cu prevederile Codului administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 și ale Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, aprobat prin
Hotărârea nr.67 din 15 octombrie 2020, reformulat.
În continuare, domnul președinte de ședință propune să se intre în ordinea de zi
cu punctul 3 (primele două puncte fiind aprobarea proceselor verbale): Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si a cheltuielilor aferente
proiectului “DOTARE CU ECHIPAMENTE PENTRU ȘCOALA ON – LINE LA LICEUL
TEHNOLOGIC CORBU, JUDEȚUL HARGHITA ”.
Arată că proiectul de hotărâre este însoțit de avizele cu caracter consultativ ale celor
două comisii de specialitate cu aviz favorabil, fără propuneri de modificare/amendamente
etc. și materialul a fost pus la dispoziția consilierilor împreună cu convocarea la ședință.
Nefiind înscrieri la cuvânt se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în
unanimitate - 8 voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.89.
Se trece la punctul 4: Proiect de hotărâre privind acordarea burselor sociale, de
merit și a burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar din comuna
Corbu pentru semestrul I - an școlar 2020 – 2021.
Președintele de ședință arată că proiectul de hotărâre este însoțit de avizele cu
caracter consultativ ale celor două comisii de specialitate cu aviz favorabil, fără propuneri de
modificare/amendamente etc. și materialul a fost pus la dispoziția consilierilor împreună cu
convocarea la ședință.
Nefiind alte înscrieri la cuvânt, deoarece toate aspectele au fost lămurite în ședințele
pe comisii, se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în unanimitate - 8 voturi
”pentru”, devenind hotărârea nr.90.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea

bugetului comunei Corbu trim.IV.2020.
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Președintele de ședință arată că proiectul de hotărâre este însoțit de avizele cu
caracter consultativ ale celor două comisii de specialitate cu aviz favorabil, iar materialul a
fost pus la dispoziția consilierilor împreună cu convocarea la ședință.
Nefiind înscrieri la cuvânt deoarece toate aspectele au fost lămurite în ședințele pe
comisii, se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în unanimitate - 8 voturi
”pentru”, devenind hotărârea nr.91.
Se trece la punctul 6: Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de
închiriere nr.2316/12.07.2012 .
Domnul Zbanca, președintele ședinței, arată că proiectul de hotărâre este însoțit de
avizele cu caracter consultativ ale celor două comisii de specialitate cu aviz favorabil, fără
propuneri de modificare/amendamente etc. și materialul a fost pus la dispoziția consilierilor
împreună cu convocarea la ședință.
Nefiind înscrieri la cuvânt, probleme fiind lămurite ăn ședințele pe comisii, se supune
la vot proiectul de hotărâre și este aprobat în unanimitate - 8 voturi ”pentru”, devenind
hotărârea nr.92.
Domnul președinte de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă, că autoritatea
deliberativă și executivă au dat dovada capacității efective de a soluționa și de a gestiona, în
numele și interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile
legii, mulțumește pentru participare și pentru colaborarea la reușita ședinței și declară
închise lucrările ședinței extraordinare Consiliului Local al Comunei Corbu.
Conținutul procesului-verbal se completează cu cele ale rapoartelor și proiectelor de
hotărâre prezentate/dezbătute în cadrul ședinței.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local
ZBANCA-RĂUCESCU-COZAN ILIE-LOREDAN

Pt.SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
TUDORAN VICTOR

ÎNTOCMIT,
Referent asistent,
BĂCIUC CORINA-MARIA

