
 
 

 

 

  J U D E Ţ U L    G I U R G I U 

  CONSILIUL LOCAL SCHITU   

 

 

                             

                                                     P R O C E S – V E R B A L 

                                                    ==================== 

 

        Încheiat     astăzi  31.03.2020   în şedinţă de îndată extraordinară  a   Consiliului   

local SCHITU,   la    care     participă   un nr. de 11 consilieri din totalul de 11 cât 

compune consiliul local                     

        Participă   de   asemenea primarul, viceprimarul   şi d-na secretar general al comunei 

Schitu .  

         În continuare lucrările şedinţei sunt deschise de d-l  consilier Sandu Constantin . 

         Președintele de ședință dă citire ordinei de zi : 

          1.  Proiect       de       hotarare     privind     completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului local   al  comunei Schitu, judeţul Giurgiu, revizuit 

conform Hotărârii nr.  48/26.09.2019 

         Inițiator primarul comunei –Paşol Ionel. 

          Proiectul de hotărâre are anexat  referatul de aprobare al primarului. 

          2. Proiect de hotărâre privind acordarea   bonificaţiei de 10% a  taxelor şi  

impozitelor locale pentru anul 2020  se prorogă  până la data de 30 iunie 2020 . 

         Inițiator primarul comunei –Paşol Ionel. 

          Proiectul de hotărâre are anexat  referatul de aprobare al primarului. 

          În continuare se trece la  primul punct din ordinea de zi : 

          Proiect       de       hotarare     privind     completarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliului local   al  comunei Schitu, judeţul Giurgiu, revizuit conform 

Hotărârii nr.  48/26.09.2019 

           Domnii consilieri sunt de acord cu referatul de aprobare şi rapoartul de specialitate 

intocmit in acest sens . 

           Nemaifiind alte discuţii se dă citire proiectului de hotărâre, avizului comisiei 

juridice  favorabil ,  avizului comisiei economice favorabil,  se  supune la vot şi se aprobă       

 cu un nr. de 11 voturi pentru după cum urmează : Vlad Nicolae- pentru ,Vîrban Marin- 

pentru, Nica George – pentru –  Sandu Constantin-  pentru – Neacşu Mariana -pentru   

Mircea Tudor- pentru Negru Milică- pentru , Şuţu Florian- pentru , Martac Marian-pentru                                                            

Trâncă Maria  pentru – Ivan Stelian –pentru hotărârea  nr. 21/31.03.2020.   

           In continuare se trece la punctul nr. 2 din ordinea de zi :   

           Proiect de hotărâre privind acordarea   bonificaţiei de 10% a  taxelor şi  

impozitelor locale pentru anul 2020  se prorogă  până la data de 30 iunie 2020 . 

           Domnii consilieri sunt de acord cu referatul de aprobare şi rapoartul de specialitate 

intocmit in acest sens . 
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            Nemaifiind alte discuţii se dă citire proiectului de hotărâre, avizului comisiei 

juridice  favorabil ,  avizul comisiei economice favorabil se  supune la vot şi se aprobă    

cu un nr. de 11 voturi pentru după cum urmează : Vlad Nicolae- pentru ,Vîrban Marin- 

pentru, Nica George – pentru –  Sandu Constantin-  pentru – Neacşu Mariana -pentru   

Mircea Tudor- pentru Negru Milică- pentru , Şuţu Florian- pentru , Martac Marian- 

pentru, Trâncă Maria  pentru – Ivan Stelian –pentru hotărârea  nr. 22./31.03.2020.                 

             Domnii consilieri   nu au nimic de discutat la acest punct . 

              Preşedintele de şedinţă declară terminate lucrările şedinţei de indată 

extraordinare  a consiliului local Schitu . 

              Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 3(trei)exemplare . 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA ,                           SECRETAR GENERAL  ,   

  

                         Sandu Constantin                                      Aurelia Gavrilescu 

           


