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    PROCES-VERBAL 
 

Încheiat astăzi 07.11.2022, în ședința de îndată a Consiliului Local al comunei Gratia, în 
care participă un număr de 10 consilieri prezenți ,din totalul de 11 consilieri validati initial  în 
funcție si un consilier demisionat. 

Domnul primar  Florea Ion,  prin Dispoziția nr.207/07.11.2022,privind convocarea 
Consilului Local , deschide ședința  din data de 07.11.2022.  Arată că ședința de indata a fost 
convocată  (telefonic)  ,potrivit art. 134 alin. (1) alin(4)din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare  sunt prezenti  majoritatea  consilierilor 
(10consilieri), ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. 
 
Domnul  președinte de ședință, David Gheorghe , expune  următoarea ordine de zi : 
 

1, Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  si a devizului 
general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Extindere sursa de apa si stație de tratare a apei in 
Comuna Gratia, Judetul Teleorman„ 
   
-Inițiator : Primar FLOREA ION, 
 
2.  Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțarii pentru categoriile de cheltuieli finantate de la 
bugetul local  pentru obiectivul de investiţii,, Extindere sursa de apa si stație de tratare apei in 
Comuna Gratia, Judetul Teleorman„ 
 
Inițiator : Primar FLOREA ION, 
 
3.Probleme  ale activității curente 
 
       Se consultă consiliul dacă mai sunt şi alte probleme pe ordinea de zi şi, deoarece nu sunt, 
ordinea de zi este supusă aprobării, fiind aprobată cu 10 voturi pentru de către cei 10 consilierii 
prezenți,din totalul de 11 consilieri validati initial  , din care un consilier demisionat. 

 Doamna  secretar general, delegat Camen  Mariana, a pus din timp la dispoziția 
consilierilor prin afișare la sediul consiliului local procesul-verbal al ședinței anterioare și, deoarece 
nu sunt observații, procesul-verbal este supus aprobări, fiind aprobat cu unanimitate de voturi de 
consilierii prezenți. 

Materialele de ședință au fost distribuite  consilierilor prin grija secretarului general urmând 
ca aceștia să le studieze, eventual să depună amendamente și la consultarea individuală de către 
președintele de ședință să își exprime acordul, abținerea sau votul împotrivă cu privire la proiectele 
de hotărâri.  

Domnul  președinte de ședință, David Gheorghe,  propune a se dezbate primul proiect de 
hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  si a devizului general actualizat pentru 
obiectivul de investiţii „Extindere sursa de apa si stație de tratare a apei in Comuna Gratia, Judetul 
Teleorman„ 

Domnul primar  Florea Ion  expune proiectul de hotărâre si arată faptul ca este necesara 
aprobarea indicatorilor tehnico economici   si a devizului general actualizat pentru obiectivul de 
investiţii „Extindere sursa de apa si stație de tratare a apei in Comuna Gratia, Judetul 
Teleorman„pentru forarea unui put de apa potabila  in vederea asigurarii unui debit corespunzator 
consumului actual  la nivelul comunei Gratia .Deasemenea pentru imbunatatirea calitatii apei este 
necesar a se infiinta o statie de tratare a apei. Fiind un proiect de utiliate publica ,va supun spre 
aprobare in forma initiata de mine. 
  

Domnul  președinte de ședință, David Gheorghe    propune adoptarea proiectului de hotărâre 
și supune la vot  proiectul de hotărâre  care este aprobat cu 10   voturi pentru  din cei 10 consilieri 
prezenti   , si un consilier demisionat,din 11consilieri in functie . 

 



 
 
 

Domnul  președinte de ședință, David Gheorghe,  propune a se dezbate al doilea proiect de hotarea 
privind aprobarea cofinanțarii pentru categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local  pentru 
obiectivul de investiţii,, Extindere sursa de apa si stație de tratare apei in Comuna Gratia, Judetul 
Teleorman„ 
 

Domnul primar  Florea Ion  expune proiectul de hotărâre si arată faptul ca suma necesara 
delurarii proiectului Extindere sursa de apa si stație de tratare apei in Comuna Gratia, Judetul 
Teleorman„ 
de la bugetul local  de 241128,63 lei,care reprezinta contributie proprie de la bugetul local . 

Domnul  președinte de ședință, David Gheorghe    propune adoptarea proiectului de hotărâre 
și supune la vot  proiectul de hotărâre  care este aprobat cu 10   voturi pentru  din cei 10 consilieri 
prezenti   , si un consilier demisionat,din 11consilieri in functie . 

 
Domnul  președinte de ședință, David Gheorghe  propune ultimul punct de pe ordinea de zi 

cu privire la problemele activității curente ,consulta consilierii daca mai sunt probleme de discutat. 
Deoarece nu au mai  fost probleme de pus in discutia consiliului , domnul  președinte de 

ședință,  declară ședința închisă. 
 

 
 
 
 
 
Președinte de ședință,                                        Secretar general UAT Gratia,delegat, 
DAVID GHEORGHE                                                             CAMEN MARIANA 
 


