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PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 24.05.2022, ora 13.00, cu ocazia convocării în ședința ordinară a
Consiliului local Chirnogeni.
De asemeni, la ședință participă și doamna Dan Claudia – secretarul general al
comunei Chirnogeni.
În continuare face apelul nominal al consilierilor prezenți la ședință, informând
Consiliul local Chirnogeni că ședința este statutară, fiind prezenți la ședință un număr de
12 consilieri din totalul de 13, din care 12 sunt prezenți fizic și 1 absent: domnul Nasta
Ionuț.
În sala de ședințe a consiliul local Chirnogeni sunt asigurate măsurile ce se
impun pentru protecția și prevenirea transmiterii virusului SARS CoV2.
Doamna Dan Claudia – secretarul general al comunei, pune la dispoziția
consilierilor, procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 28.04.2022, după
care îl supune spre aprobare Consiliului local.
Procesul verbal încheiat în ședința din data de 28.04.2022 este aprobat cu 12
voturi, în forma în care a fost prezentat.
Domnul Olteniceanu Marin, președinte de ședință, informează Consiliul local că
ședința a fost convocată legal; prin dispoziţia cu nr. 53/20.05.2022 Primarul comunei
Chirnogeni a convocat Consiliul Local în şedinţă extraordinară pentru data de
24.05.2022, orele 13.00, la sala de ședințe a Consiliului Local Chirnogeni, dispoziţia
fiind anexată la dosarul şedinţei. Proiectul ordinii de zi a şedinței cu nr.
2974/20.05.2022 a fost adus la cunoștinţă publică prin afişare la afişierul Primăriei,
publicare pe site a anunțului cu nr. 2976/20.05.2022, e-mail, grup - sms.
Invitaţiile la şedinţă a consilierilor locali s-au făcut prin contactarea telefonică,
s.m.s., e-mail la adresele de e-mail comunicate și prin adresa cu nr. 2977/20.05.2022 cu
confirmarea de primire din partea tuturor consilierilor locali.
Domnul Olteniceanu Marin - președinte de ședință - supune spre aprobarea
consiliului local următorul proiect al ordinii de zi a ședinței:
PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea
infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei
Chirnogeni” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local
I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC
(sisteme inteligente de management urban/local);
Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA
✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului
local Chirnogeni nr. 1, 2 și 3
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Se aprobă cu 12 voturi pentru PROIECTUL ORDINII DE ZI.
Domnul viceprimar Constantin AGAVRILOAEI, prezintă punctul nr. 1 înscris pe
proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea
infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei
Chirnogeni” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local
I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC
(sisteme inteligente de management urban/local);
Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA
✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului
local Chirnogeni nr. 1, 2 și 3
Se dă citire referatului de aprobare și proiectului de hotărâre, rapoartele
compartimentelor de specialitate ale aparatului primarului sunt favorabile, comisiile de
specialitate ale Consiliului local au dat aviz consultativ favorabil proiectului de hotărâre.
Se supune la vot: se aprobă cu 12 voturi pentru.
Ședința se declară închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OLTENICEANU MARIN

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
DAN CLAUDIA
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