PROCES – VERBAL

Încheiat azi 26.07.2010, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Corabia, la care participă 16 consilieri locali, absenţi motivaţi fiind Pîrlea Şt., Someşan
M., Drăguinea A.
La şedinţă participă d-l primar Barbu Teodor şi d-na secretar Dospinoiu
Tănţica.
Şedinţa este publică. Şedinţa este convocată prin invitaţii scrise.
Este ales preşedinte de şedinţă d-l consilier Oiţă Manuel Florin.
D-l consilier Oiţă M. propune următoarea ordine de zi :
- proiect de hotărâre referitor la infiinţare societate comercială; iniţiator:
primarul oraşului Corabia;
- proiect de hotărâre referitor la darea în administrarea Consiliului Judeţean
Olt a unui teren; iniţiator: primarul oraşului Corabia.
D-Oiţă M. propune completarea ordinei de zi cu:
- proiect de hotărâre referitor la aprobare ajutor de deces; iniţiator:
primarul oraşului Corabia. şi
- diverse.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobă, cu 16 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 pe ordinea de zi. D-l Oiţă M. prezintă proiect de
hotărâre referitor la infiinţare societate comercială; iniţiator: primarul oraşului Corabia.
Se fac înscrieri la cuvânt.
D-l Butnariu C. – Propune să nu fie plătiţi membrii Consiliului de
Administraţie.
D-l Oiţă M. – Prezintă proiectul de hotărâre refăcut cu propunerile din
comisii.
D-l Ciocionică F. – Solicită statutul.
D-l Primar Barbu T. – Propune ca organigrama să fie aprobată de Consiliul
Local. Nu se poate prelua tot personalul, pentru că ar fi moartă din faşă.
D-l Varacleşcu M. – Propune ca acel care va fi numit şi care să fie de
meserie, să fie lăsat să propună organigrama. Pentru înfiinţare, propune să fie mandatat
d-l Oane I.
D-na Nicola G. – Propune ca în Consiliul de Administraţie să fie 3 membrii,
nu 5.
D-l Vladu I., d-na Stoica G., d-l primar Barbu T.- Cel mai bine este să fie 5.
D-na Segărceanu L. – Prezintă prevederile Legii nr.161/2003 privind
incompatibilităţi aleşilor locali şi solicită să se ţină seamă de acestea la numirea
Consiliului de Administraţie.

Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt se supune la vot înfiinţarea societăţii
comerciale şi imputernicirea persoanei care să întocmeasca actele constitutive şi să
înregistreze societatea la Oficiului Registrului Comerţului.
Se propune D-l Oane Iulică ca persoană împuternicită.
Se aprobă, cu 12 voturi pentru şi 4 abţineri (Gherghiţă I., Smarandache C.,
Albu D., Mărghidanu D.), adoptându-se Hotărârea nr. 72/26.07.2010.
D-l Gherghiţă I. – S-au abţinut pentru că sunt convinşi că nu este un lucru
bun. Nu au văzut o strategie, nu este un manager, si au mers numai prost, indiferent cum
s-au numit . S-a reorganizat până acum de 4 ori şi bine tot nu merge.
D-l primar Barbu Teodor- Este împuternicit d-l Oane I. să înfiinţeze
societatea, dar, după înregistrare, consiliul de administraţie să aleagă un manager şi să se
încheie un contract de management, cu criterii de competenţă.
Se trece la punctual 2 pe ordinea de zi. D-l Oiţă prezinţă proiectul de
hotărâre referitor la darea în administrarea Consiliului Judeţean Olt a unui teren; iniţiator:
primarul oraşului Corabia.
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă, cu 16 voturi pentru,
adoptându-se Hotărârea nr. 73/26.07.2010.
Se trece la punctul 3. D-l Oiţă M prezintă proiectul de hotărâre referitor la
aprobare ajutor de deces; iniţiator: primarul oraşului Corabia.
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă, cu 16 voturi pentru,
Adoptându-se Hotărârea nr. 74/26.07.2010.
Se trece la punctul diverse.
D-l Florescu C-tin prezent în şedinţă– Reclamă faptul că nu este mulţumit de
nota de constatare întocmită de Compartimentul Agricol.
D-l Albu D. – Nu este sarcina Consiliului. Pentru despăgubiri să se
adreseze instanţei.
D-l Vlad Sorin Gigi - propune constituirea Consiliului de Administraţie al
echipei de fotbal.
D-l Varacleşcu M. – propune pe d-l Vlad Sorin preşedinte.
D-l Butnariu C. – întreabă dacă d-l primar dacă are vreo propunere.
D-l primar Barbu Teodor face următoarele propuneri pentru Consiliul de
Administraţie: Oane I., Conea S., Dumitru C-tin., Drăguinea Anton. şi Varacleşcu M.
D-na Nicola G. – Propune pe d-l Rafailă.
D-l Albu D. – Trebuie să se gândească bine la propuneri pentru că trebuie o
persoană care să îi placă şi să aibă timp.
D-na Gherghiţă I. – Este propusă preşedinţă de onoare, dar refuză.
Nemaifiind alte probleme, şedinţa ia sfârşit.
Pentru care am încheiat prezentul proces - verbal .
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