
                                                                    

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA ORASULUI VIDELE  

 

                                                     PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 23 Mai 2022   în şedinţa extraordinară   a 

Consiliului Local al oraşului Videle 

 

   Şedinţa este deschisă de doamna Carabet Nicoleta, având delegate atribuțiile de 

Secretar al orașului Videle, conform Dispoziției Primarului orașului Videle, 

nr.327/19.05.2022, care anunţă că a fost convocat Consiliul Local al Oraşului Videle în 

şedinţă extraordinară pentru data de 23.05.2022 prin Dispoziția nr. 329/20.05.2022,  emisă 

de  Primarului oraşului Videle.  

       Sunt prezenti 16 consilieri din totalul de 17, ce compun Consiliul  Local  al  orasului 

Videle, lipseşte doamna Şiţoiu Valerica -  presedinte de sedinta, este necesar să se desemneze 

un preşedinte de şedinţă pentru şedinţa de astăzi, din rândul consilierilor locali. 

      Şedinţa Comisiilor de specialitate s-a desfăşurat astăzi 23.05.2022, ora 9.  

      Fiind întrunit cvorumul prevăzut de lege doamna Secretar  general , declară şedinţa 

legal constituită. 

      Se fac propuneri pentru desemnarea preşedintelui de şedinţă, propune domnul Neagoe 

Gheorghe, pe domnul Ciupăgeanu Ion, nu se mai formulează alte propuneri. Se votează prin vot 

secret. 

     Se adoptă hotărârea cu unanimitate de voturi.  

     Încep dezbaterile şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Videle, domnul 

Ciupageanu Ion, preşedinte de şedinţă, prezintă ordinea de zi:  
1. Proiect de hotarare privind ׃ "Aprobarea Situatiilor Financiare anuale incheiate la data de 

31.12.2021, ale „SC Spitalul Orasenesc Videle SRL” .  

2. Proiect de hotarare privind: „Acceptarea sponsorizarii si incheierea contractelor de 

sponsorizare dintre orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane 

juridice, in calitate de sponsori, avand ca obiect sustinerea evenimentului “Zilele orasului 

Videle 2022”.  

3. Proiect de hotarare privind: „Rectificarea bugetului local al orasului Videle, pe anul 2022 

(III)”.  
Diverse: 

1. Proiect de hotarare privind׃ „Modificarea Organigramei si a Statului de Functii ale SC   

Spitalul Orasenesc SRL Videle”               

2. Proiect de hotarare privind: „Aprobarea “Planului de Actiuni cultural, artistice, sportive   

ale orasului Videle”, pe semestrul al –II-lea al anului”  

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 23.05.2022, se 

voteaza in unanimitate de voturi. 

Domnul Ciupăgeanu Ion, preşedinte de şedinţă, cere permisiunea să se înceapă dezbaterea 

cu proiectul nr.2 inscris pe ordinea de zi la secţiunea „Diverse”: 

Incep dezbaterile sedintei extraordinare: 



1.Punctul nr.2 pe ordinea de zi – Secţiunea Diverse׃ „Aprobarea “Planului de Actiuni cultural, 

artistice,  sportive ale orasului Videle”, pe semestrul al –II-lea al anului” 

Domnul Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta, arată că proiectul de hotărâre prezentat a primit 

avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, întrucat nu mai sunt intrebari 

legate de acest proiect, se supune aprobarii in forma prezentata.   

Se voteaza cu unanimitate de voturi. 

2. Proiect de hotarare privind"Aprobarea Situatiilor Financiare anuale incheiate la data de 

31.12.2021, ale „SC Spitalul Orasenesc Videle SRL”  .  

Domnul Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta, arată că proiectul de hotărâre prezentat a primit 

avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

Domnul Militaru Lucian întreabă ce reprezintă suma de 3.000.000 lei  de la capitolul Datorii. 

Doamna Boernaşu Dorina – director economic la SC Spitalul Oraşenesc Videle SRL, arată că 

aceste datorii reprezinta datorii cu salariile, datorii către furnizori (energie electrică şi gaze 

naturale), obligaţii fiscale curente. 

Intrucat nu mai sunt intrebari legate de acest proiect, se supune aprobarii in forma 

prezentata.   

Se voteaza cu unanimitate de voturi. 

3.  Proiect de hotarare privind: „Acceptarea sponsorizarii si incheierea contractelor de 

sponsorizare dintre orasul Videle, in calitate de beneficiar al sponsorizarii si persoane 

juridice, in calitate de sponsori, avand ca obiect sustinerea evenimentului “Zilele orasului 

Videle 2022” .  

Domnul Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta, arată că proiectul de hotărâre prezentat a primit 

avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, întrucat nu  mai sunt intrebari 

legate de acest proiect, se supune aprobarii in forma prezentata.   

Se voteaza cu unanimitate de voturi. 

4.  Proiect de hotarare privind: „Rectificarea bugetului local al orasului Videle, pe anul 2022 

(III)” 

Domnul Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta, arată că proiectul de hotărâre prezentat a primit 

avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, întrucat nu  mai sunt intrebari 

legate de acest proiect, se supune aprobarii in forma prezentata.  

Se voteaza cu unanimitate de voturi. 

5.  Proiect de hotarare privind: „Modificarea Organigramei si a Statului de Functii ale   

SC Spitalul Orasenesc SRL Videle” 

Domnul Ciupageanu Ion, presedinte de sedinta, arata ca proiectul de hotarare,  se supune la vot, in 

forma prezentata, a primit avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului local.  

Se voteza in unanimitate de voturi . 

Intrucat nu mai sunt formulate intrebari sau alte interpelari in legatura cu aceste subiecte si 

epuizându-se ordinea de zi, domnul Ciupageanu Ion, mulţumeşte domnilor si doamnelor consilieri 

pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei.                                                                                                                                                                                                              

   Preşedinte de şedinţă, 

       Ciupageanu Ion            

                                                                               

                                                                                                      p.Secretar general  

                                                                                                        Carabet Nicoleta 


