JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
MALDARESTI
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 21 ianuarie 2009 orele 18,00 cu ocazia intrunirii Consiliului Local al Comunei
Maldaresti, judetul Valcea, in sedinta extraordinara, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din data de 12.01.2008;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Restaurarea
ansamblului Conacului Plesoianu si reabilitare ca pensiune turistica, comuna Maldaresti,
judetul Valcea’’ si regulamentul local de urbanism, beneficiar S.C. WHITE IMPEX S.R.L.
Initiator Proiect – Primar – ing. Ionel DRAGU
La lucrarile sedintei de consiliu participa un numar de 10 consilieri din cei 10 consilieri in
functie si domnul Enescu Dumitru – Viceprimarul Comunei.
Prin votul unanim domnul consilier Enescu Dumitru a fost alesa presedinte de sedinta
conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata.
Domnul presedinte de sedinta, Enescu Dumitru, supun spre aprobare ordinea de zi a sedintei
extraordinare din data de 21.01.2009., aceasta fiind aprobata cu unanimitate de voturi ,,pentru’’
Se supune aprobarii procesul – verbal al sedintei ordinare din data de 12.01.2009.
Ne fiind obiectiuni cu privire la redactarea acestuia se supune aprobarii procesul verbal al
sedintei din 12.01.2009 si se aproba cu unanimitate de voturi in forma in care a fost redactat.
Se trece la cel de-al doilea punct al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Restaurarea ansamblului Conacului Plesoianu si
reabilitare ca pensiune turistica, comuna Maldaresti, judetul Valcea’’ si regulamentul local de
urbanism, beneficiar S.C. WHITE IMPEX S.R.L.
Domnul presedinte de sedinta, Enescu Dumitru, prezinta proiectul de hotarare si invita
presedintii comisiilor de specialitate la dezbateri pe marginea acestuia.
Ne fiind obiectiuni, cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara
completari sau modificari se supune aprobarii proiectul de hotarare aflat la cel de-al doilea punct
de pe ordinea de zi si este aprobat in forma in care a fost initiat cu 11 voturi ,,pentru’’ .
Domnul consilier Enea D. Dumiru - ,,as vrea sa stiu de ce nu este lumina in satul Maldaresti
de jos’’.
Raspunde domnul viceprimar Enescu Dumitru - ,,este ars transformatorul si trebuie
schimbat’’.
Domnul consilier Suiu Marin - ,,si in Telechesti este aceeasi probleme si oamenii imi
reproseaza ca degeaba le-am pus lampi ca nu le-am aprins niciodata’’.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,statiile de autobuz de ce nu se monteaza?’’
Raspunde domnul viceprimar Enescu Dumitru – ,,a fost vremea rea’’.
Domnul consilier Mota Constantin – ,,La gropa de gunoi de ce sunt miscari, ce se intampla?
Raspunde domnul viceprimar Enescu Dumitru – am avut probleme cu reprezentantii de la
urban care arunca gunoiul pe terenul nostru din izlaz. Pentru aceste motive am apelat la cei de la
mediu si vrem sa luam masuri sa nu mai fie gunoiul aruncat pe isalz, ca pe acolo pasc vacile
locuitorilor nostri. Este un pericol ridicat.’’
Domnul consilier Mota Constantin – ,,toti oamenii din zona au fost avertizati si speriati de
acest Nicolaescu.’’
Domnul consilier Enea A. Dumitru – ,,m-am luat de doamnele elea care ridica gunoiul de ce
nu-l ia pe tot atunci cand vin, daca sunt saci langa tomberon il lasa acolo’’.
Ne mai fiind alte probleme de dezbatut in cadrul sedintei , presedintele de sedinta, domnul
consilier Enescu Dumitru, declara inchise lucrarile sedintei extraordinare din 21.01.2009, ora 19,00.
Presedinte de sedinta,
Enescu Dumitru
Maldaresti, 21.01.2009

Intocmit,
Secretar,
Beregata Camelia

