
                                                                 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA ORASULUI VIDELE 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

incheiat astazi 30 Mai 2022 in sedinţa ordinara  

a Consiliului Local al oraşului Videle 

 

 

   Sedinta este deschisa de doamna Carabet Nicoleta, avand delegate atributiile de serviciu 

prevazute de lege pe perioada cat Secretarul general al orasului Videle efectueaza concediul de 

odihna conform Dispozitiei Primarului orasului Videle nr. 327 din 19.05.2022, care anunta ca a 

fost convocat Consiliul Local al Orasului Videle in sedinta ordinara pentru data de 30 Mai 2022 

prin Dispozitia Primarului orasului Videle, nr. 339 din 25.05.2022. 

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

Videle, presedinte de sedinta – doamna Sitoiu Valerica. 

 Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 29 Aprilie 2022 , se voteaza 

in unanimitate de voturi. 

 Fiind intrunit cvorumul prevazut de lege, doamna Carabet Nicoleta, avand delegate 

atributiile de Secretar general al orasului Videle, declara sedinta legal constituita. 

Incep dezbaterile sedintei si doamna presedinte de sedinta, Sitoiu Valerica, prezintă ordinea 

de zi: 

 

1.Proiect de hotarare privind׃ „Aprobarea executiei bugetului local al orasului Videle la data de 

31.03.2022.”  

2. Proiect de hotarare privind: „Aprobarea modificarii inventarului domeniului public al orasului 

Videle, prevazut in Anexa V din HGR nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului public al 

judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman, cu 

modificarile si completarile ulterioare.” 

3. Proiect de hotarare privind: „Modificarea art. 2 la HCL oras Videle nr. 89/14.12.2005 privind 

insusurea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp, situiat in orasul Videle, 

str. Parcului, nr. 16 Bis si aprobarea concesionarii directe.” 

4. Proiect de hotarare privind: „Transmiterea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA 

prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de distributie rezultata din 

lucrarea: Extindere retea electrica de distributie de interes public pentru racordarea utilizatorilor din 

blocul tip ANL – C9. Sc. F, localitatea Videle, Soseaua Giurgiului, nr, 44, judetul Teleorman.” 

5. Proiect de hotarare privind: „Stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati a COMISIEI DE 

ANALIZA SI GRAFICUL – CALENDAR DE LUCRU al acesteia.” 

6. Proiect de hotarare privind: „Modificarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Peroanelor oras Videle.” 

7. Proiect de hotarare privind: „Aprobarea ajutorului finaciar in valoare de 2000 lei, pentru 

domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, nr. 131, Comuna Blejesti.” 

8. Proiect de hotarare privind: „Necesitatea desemnarii presedintelui de sedinta pentru perioada 

01.06.2022 – 01.09.2022.” 

 

 

 



Diverse: 

1. Proiect de hotarare privind: „Transformarea functiei publice de executie de consilier achizitii 

publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 

orasului Videle in functia publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad 

profesional superior.” 

2. Proiect de hotarare privind: Aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras Videle nr. 83 din 

23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico – economica faza 

Studiu de Fezabilitate, a obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare Casa de 

Cultura, str. Florilor, nr. 34, oras Videle, jud. Teleorman.” 

Se supune la vot  ordinea de zi: unanimitate 

 

           Punctul nr. 1 - Proiect de hotarare privind׃ „Aprobarea executiei bugetului local al orasului 

Videle la data de 31.03.2022.” 

Doamna presedinte de sedinta, Sitoiu Valerica arata faptul ca proiectul de hotarare a 

primit  avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

Intrucat nu mai sunt intrebari in legatura cu acest proiect de hotarare se supune la vot. 

Se supune la vot: unanimitate 

 

           Punctul nr. 2 - Proiect de hotarare privind: „Aprobarea modificarii inventarului 

domeniului public al orasului Videle, prevazut in Anexa V din HGR nr. 1358/2001 privind 

atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor 

din judetul Teleorman, cu modificarile si completarile ulterioare.” 

Doamna presedinte de sedinta, Sitoiu Valerica faptul ca proiectul de hotarare a primit  

avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

Intrucat nu mai sunt intrebari in legatura cu acest proiect de hotarare se supune la vot. 

Se supune la vot: unanimitate 

 

           Punctul nr. 3 - Proiect de hotarare privind: „Modificarea art. 2 la HCL oras Videle nr. 

89/14.12.2005 privind insusurea Raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 133,58 mp, 

situiat in orasul Videle, str. Parcului, nr. 16 Bis si aprobarea concesionarii directe.” 

Doamna presedinte de sedinta, Sitoiu Valerica arata faptul ca proiectul de hotarare a 

primit  avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

Intrucat nu mai sunt intrebari in legatura cu acest proiect de hotarare se supune la vot. 

Se supune la vot: unanimitate 

 

           Punctul nr. 4 -  Proiect de hotarare privind: „Transmiterea in folosinta gratuita catre 

Distributie Oltenia SA prin contract de comodat a cotei de proprietate din reteaua publica de 

distributie rezultata din lucrarea: Extindere retea electrica de distributie de interes public pentru 

racordarea utilizatorilor din blocul tip ANL – C9. Sc. F, localitatea Videle, Soseaua Giurgiului, nr, 

44, judetul Teleorman.” 

Doamna presedinte de sedinta, Sitoiu Valerica arata faptul ca proiectul de hotarare a 

primit  avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

Intrucat nu mai sunt intrebari in legatura cu acest proiect de hotarare se supune la vot. 

Se supune la vot: unanimitate 

 

          Punctul nr. 5 -  Proiect de hotarare privind: „Stabilirea prin HCL a structurii pe specialitati 

a COMISIEI DE ANALIZA SI GRAFICUL – CALENDAR DE LUCRU al acesteia.” 

           Doamna presedinte de sedinta, Sitoiu Valerica arata faptul ca proiectul de hotarare a 

primit  avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

 

 



 

 

Se fac nominalizarile, domnul consilier local, Nicolae Liviu Marian arata faptul ca propune 

pentru Comisia de Analiza si Graficul de Lucru – Calendar de Lucru al acesteia pe domnul 

consilier local Podeanu Dorel. 

Domnul consilier local, Ciupageanu Ion arata faptul ca propune pentru Comisia de Analiza 

si Graficul de Lucru – Calendar de Lucru al acesteia pe domnul consilier local Militaru Lucian. 

Nu se mai formuleaza alte propuneri, se inscriu propunerile pe buletinele de vot, se 

procedeaza la votare. Se voteaza cu unanimitate de voturi cele doua nominalizari inscrise pe 

buletinele de vot. 

Intrucat nu mai sunt intrebari in legatura cu acest proiect de hotarare se supune la vot. 

Se supune la vot: unanimitate 

 

           Punctul nr. 6 - Proiect de hotarare privind: „Modificarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Peroanelor oras Videle.” 

Doamna presedinte de sedinta, Sitoiu Valerica arata faptul ca proiectul de hotarare a 

primit  avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

Intrucat nu mai sunt intrebari in legatura cu acest proiect de hotarare se supune la vot. 

Se supune la vot: unanimitate 

 

           Punctul nr. 7 - Proiect de hotarare privind: „Aprobarea ajutorului finaciar in valoare de 

2000 lei, pentru domnul Marinescu Constantin, str. Pitesti, nr. 131, Comuna Blejesti.” 

Doamna presedinte de sedinta, Sitoiu Valerica arata faptul ca proiectul de hotarare a 

primit  avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

Intrucat nu mai sunt intrebari in legatura cu acest proiect de hotarare se supune la vot. 

Se supune la vot: unanimitate 

 

           Punctul nr. 8 - Proiect de hotarare privind: „Necesitatea desemnarii presedintelui de 

sedinta pentru perioada 01.06.2022 – 01.09.2022.” 

           Doamna presedinte de sedinta, Sitoiu Valerica arata faptul ca proiectul de hotarare a 

primit  avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

           Se fac nominalizarile, domnul consilier local Neagoe Gheorghe, propune presedinte de 

sedinta pentru urmatoarele trei luni pe domnul consilier local Ciupageanu Ion. Nu se mai 

formuleaza alte propuneri, se inscrie pe buletinul de vot propunerea formulata. Se procedeaza la 

exercitarea votului. Se voteaza in unanimitate de voturi . 

Intrucat nu mai sunt intrebari in legatura cu acest proiect de hotarare se supune la vot. 

Se supune la vot: unanimitate 

 

Diverse. 

           Punctul nr. 1 -  Proiect de hotarare privind: „Transformarea functiei publice de executie de 

consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul Aparatului de Specialitate 

al Primarului orasului Videle in functia publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, 

grad profesional superior.” 

Doamna presedinte de sedinta, arata Sitoiu Valerica faptul ca proiectul de hotarare a 

primit  avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

Intrucat nu mai sunt intrebari in legatura cu acest proiect de hotarare se supune la vot. 

Se supune la vot: unanimitate 

 

 

 

 



 

          Punctul nr. 2 - Proiect de hotarare privind: Aprobarea modificarii art. 5 din HCL oras 

Videle nr. 83 din 23.08.2018 si actualizarea devizului general aferent documentatiei tehnico – 

economica faza Studiu de Fezabilitate, a obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare si 

dotare Casa de Cultura, str. Florilor, nr. 34, oras Videle, jud. Teleorman.” 

Doamna presedinte de sedinta, arata Sitoiu Valerica faptul ca proiectul de hotarare a 

primit  avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

Intrucat nu mai sunt intrebari in legatura cu acest proiect de hotarare se supune la vot. 

Se supune la vot: unanimitate 

 

 

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

epuizandu-se ordinea de zi, doamna presedinte, Sitoiu Valerica, multumeşte domnilor si 

doamnelor consilieri pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 

                                                                                                                                                                            

                   Presedinte de sedinta, 

                        Sitoiu Valerica                            

                                                                                                            p. Secretar general, 

                                                                                                               Carabet Nicoleta 

 


