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                                  PROCES VERBAL 

 

 

     Incheiat astazi 31.10.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a 

Consiliului local Moneasa,convocata in baza Dispozitiei nr.93 din 26.10.2017. 

            Locul: sala de sedinte a Primariei,orele:15.00 

            La sedinta participa Secretarul  comunei Moneasa – d-nul Puie 

Ioan. 

             Secretarul efectueaza apelul nominal al consilierilor : 

       

1 GROZA RAUL GICU                        Prezent                     

2 BRAD VIOREL SĂNDEL                 Prezent 
3 BĂRBĂTEI LAZĂR                          Prezent 

4 TALPOȘ IONUȚ                                Prezent 

5 ȘODINCĂ PĂUNEL                          Prezent 

6 MIRON CONSTANTIN                     Prezent 

7 OPREA IOAN                                     Prezent 

8 POP PAMEL                                       Prezent 

9 ȘODINCĂ MARIUS CRISTIAN       Prezent 

   Constatandu-se ca sedinta este  legal constituita . 

         Presedintele de sedinta,d-nul Sodinca Paunel, da citire Proiectului 

ordinii de zi,stabilita pentru sedinta: 

 PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea participarii comunei 

Moneasa, la constituirea Societatii SC"CODRU MOMA-MONEASA  2017  " 

SRL 

 Presedintele de sedinta, supune la vot ordinea de zi, a sedintei 

extraordinare, fiind votata astfel : voturi “pentru “ 9 ,fiind  adoptata HCL 

nr.65/31.10.2017. 

Apoi, presedintele de sedinta, da citire Proiectului de Hotarare. 

D-na contabila a comunei Moneasa, prezinta consilierilor referatul de 

specialitate si arata necesitatea eliberarii unor functii.Avem muncitori pe aceste 

functii, care vor fi trecuti la noua societate, ce se va infiinta.Muncitorii vor fi 

trecuti pe societate, fara a avea pierderi la salariile pe care le au in prezent. 

Presedintele de sedinta, prezinta consilierilor Anexa nr.2, privind trecerea 

unor bunuri, prin contract de comodat,in folosinta si administrarea noului SRL. 

D-nul viceprimar Groza Raul Gicu, arata ca lista acestor bunuri, va putea 

fi completata, pana la incheierea contractului de comodat. 
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Presedintele de sedinta prezinta consilierilor, Actul Constitutiv al viitoarei 

societatiD-nul Oprea solicita sa fie numita componenta Consiliului de 

Administratie a societatii ce se va infiinta. 

D-nul viceprimar, intreaba de ce atata reticenta si ca se va hotara 

componenta C.A.Arata ca societatea va presta servicii si ca nu are cum sa nu 

functioneze. 

D-nul consilier Talpos, arata ca Primaria va plati lucrari acestei societati. 

D-nul Sodinca Paunel, intreaba de unde se platesc banii pentru oameni. 

D-nul consilier Brad, arata ca se vor gasi bani pentru plata salariilor, 

functie de munca prestata de acestia. 

D-nul Sodinca Paunel, solicita sa fie limita pana in 30 de ani, la angajare 

in aparatul Primariei. 

D na contabila, promite ca i va chema pe consilieri, la controlul Curtii de 

Conturi. 

D-nul presedinte de sedinta,da citire in continuare, Actului Constitutiv al 

viitoarei societati. 

D-nul Talpos,arata ca societatea poate aduce profit. 

D-nul viceprimar, arata ca nu va putea lua dividente Primaria, de la 

aceasta societate. 

Se spune la vot Proiectul de Hotarare.Se voteaza in unanimitate, de catre 

cei 9 consilieri prezenti, fiind adoptata HCL nr.66/31.10.2017 

Nemaifiind probleme , presedintele de sedinta, declara sedinta inchisa. 

 Pentru care s-a incheiat prezentul proces -verbal in 2 exemplare. 

 

 

              

 

 

 

                      P R E S E D I N T E ,                            S E C R E T A R , 

                 MIRON  CONSTANTIN                              PUIE  IOAN 

 

 

       

mailto:primariamoneasa@gmail.com
http://www.primariamoneasa.ro/

