
                                                                    

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA ORASULUI VIDELE  

 

                                                     PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi 25 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 25.05.2022 prin Dispoziția nr. 337/23.05.2022,  emisă 

de  Primarului oraşului Videle.  

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

Videle. 

      Şedinţa Comisiilor de specialitate s-a desfăşurat astăzi 25.05.2022, ora 10.  

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

legal constituită. 

     Încep dezbaterile şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Videle, 

doamna Şiţoiu Valerica, preşedinte de şedinţă, prezintă ordinea de zi:  
1. Proiect de hotarare privind ׃ Aprobarea modificării art.1 din HCL nr.50/28.05.2021 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru realizarea 

obiectivului de investiţie: “Modernizare Parc Videle” în cadrul proiectului “Tales of Culture, 

History and Nature” în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A 

Romania-Bulgaria cod RoBg-413.  

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 25.05.2022, se 

voteaza in unanimitate de voturi. 

Incep dezbaterile sedintei extraordinare: 

1. Proiect de hotarare privind: Aprobarea modificării art.1 din HCL nr.50/28.05.2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru realizarea 

obiectivului de investiţie: “Modernizare Parc Videle” în cadrul proiectului “Tales of 

Culture, History and Nature” în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 

Interreg V-A Romania-Bulgaria cod RoBg-413.  

Doamna Şiţoiu Valerica, presedinte de sedinta, arată că proiectul de hotărâre prezentat a primit 

avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

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

prezentata.   

Se voteaza cu unanimitate de voturi. 

Intrucat nu mai sunt formulate intrebari sau alte interpelari in legatura cu acest subiect si 

epuizându-se ordinea de zi, doamna Şiţoiu Valerica, mulţumeşte domnilor si doamnelor consilieri 

pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei.                                                                                                                                                                                                              

   Preşedinte de şedinţă, 

       Şiţoiu Valerica            

                                                                               

                                                                                                      p.Secretar general  

                                                                                                        Carabet Nicoleta 


