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Consiliul local Faurei

Proces - Verbal
incheiat astdzi' 15'01 '2021cu ocazia gedinlei ordinare a consiliului local Faurei

La gedinfd sunt prezenfi consilierii aflati in functie astfel:coroiVasile,sipoteanuDaniela,Zama loan,Miron vasile,Popirda petronela 
,Ghidarcea Mihai,lfrim VaileMarian,Miron Vasile,Botezatu Vasile,Lapusneanu Neculai si Deaconu Vasile-on-lyneDl presedinte de sedinta da citire procesului verbal de sedinta din data de29.12.2020.

Dl' Presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul verbal ,care esteaprobat in unanimitate.

d ?n funclie sunt prezen[i unh g Vasile datorita faptuluin cu modificarile si
nstituita.
ile da citire ordinii de zi :

1'Proiect de hotarare privind renuntarea la telefoanere de serviciu al salariatilorPrimariei Faurei.
2'Proiect de hotarare privind aprobarea indemnizatiei lunare pentru participareaconsilierilor locali la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare ale consiliului localFaurei.

4.Discutii

Presedintere de sedinta supune ra vot ordinea de zi
- Dacd nu mai sunt 9i alte propuneri, supun spre aprobare proiectul ordinii de zi cumodificdrile gi completdrile efectuate .- Cine este pentru ?
- irpotrivd ?
- Abtineri ?
ordinea de zi a fost aprobatd de toti consilierii in unanimitate.

Se trece la punctul 1 al ordineide zi - Proiect de hotarare prvind renuntarea latelefoanele de serviciu al sarariatilor primariei Faurei.



Dl' consilier lfrim Vasile Marian o invita pe doamna contabil pentru a prezenta
situatia telefoanelor mobile de serviciu si a platii acestora.

Doamna contabil arata faptul ca in plata sunt un numar de 15 telefoane ,inultimul desfasurator apar 10 telefoane utilizate.ln anexa facturii apare o optiune
business global zece care este in varoare de 973 rei.

Dl' Consilier lfrim Vasile Marian arata in cuvantul sau ca,are suspiciuni in ceea
ce priveste numarul de telefoane.

Dl' Consilier lfrim Vasile Marian mai arata ca s-ar putea da la fiecare satariat cate
30 lei pentru plata lunara a unei cartele telefonice si ar costa mai putin decat contractul
care are optiunea business global zece.

Dl .consilier Lapusneanu Neculai in cuvantul sau arata ca a vorbit cu alti primari
din judet care au spus ca au telefoane de srviciu.

Dl .consilier Miron N. Vasile arata ca daca s-ar sista contractul inainte de termen
,Primaria tot ar trebui sa achite c/v contractului,si ar cheltui si 30 lei pentru fiecare
salariat.

Pentru aceasta dl. Consilier Miron N.Vasile face un amendament la proiectul de
hotarare in care propune ca discutiile despre telefoane sa se reia dupa incetarea
contractului in anul 2022..

Dl .presedinte de sedinta supune la vot amendamentul ,care este votat pentru
de un numar de 9 consilieri,2 abtineri(CoroiVasile si Sipoteanu Daniela).

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul si proiectul de
hotarare:care este votat -pentru de un numar de 9 consilierisi doua abtineri dl.consilier
CoroiVasile si d-na consilier Sipoteanu Daniela

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume. Proiect de hotarare privind
aprobarea indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele
ordinare ori extraordinare ale Consiliului local Faurei.

Dl .consilier lfrim Vasile Marian arata in cuvantul sau ca indifernt de cuantumul
indemnizatiei dumnealui isi va face treaba cu constiozitate,si ca ,consilierii mai participa
si la alte activitati ce tin de viata comunei,si ca se mai pot face reduceri de cheltuieli si
de la alte capitole.

Dl 'consilier Botezatu Vasile arata in cuvantul sau ca in sedinta din februarie
2020 consiliu local a votat in unanimitate marirea salariilor.

Dl. Consilier CoroiVasile in cuvantul sau isi mentine pozitia conform referatului
de aprobare nr.130111.01.2021,si ca in perioada mandatului sau de viceprimar chiar si
in prezent o parte din salariatii Primariei suplinesc si alte functii.

Dl consilier Lapusneanu Neculai arata in cuvantul sau ca nu este de accord cu
diminuarea indemnizatiei,atata timp cat nu se micsoreaza si indemnizatiile demnitarilor
si a salariile angajatilor.



Dl.presedinte de sedinta supune ra vot proiectur de hotarare
-pentru diminuarea indemnizatiei voteaza urmatorii:-dl. consilier coroiVasile,dl.Ghidarcea Mihai si d_na Sipoteanu Daniela
-abtineri -dl. consilier Miron N.Vasile
-impotriva diminuarii indemnizatieivoteaza urmatorii consilieri ;BotezatuVasile,Miron V.Vasile lfrim Vasile Marian,Lapusneanu Neculai,poparda petronela, zamaloan si Deaconu Vasile.

.Se trece la punctual4. Discutii
Dl'consilier lfrim Vasile Marian intreaba ce activitate desfasoara doamna bibliotecara
in aceasta perioada.
Dl consilier Miron N'Vasile arata in cuvantul sau ca in aceasta perioada s-a desfasurat
inventarierea la nivelul institutiei cat si la biblioteca unde a participat si doamna
bibliotecar.

Dl presedinte de sedinta declara inchisa lucrarile.

Presedinte sedinta
Miron Vasite

Secretar


