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PROCESUL -VERBAL  
al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Talea din data de 30 ianuarie 2023 

  
Încheiat astăzi 30 ianuarie 2023 în ședință extraordinară a Consiliului Local Talea, 

convocată conform prevederilor art.133 alin.(1) și art.134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Dispoziţia nr.6 din data de 30 ianuarie 2023, primarul comunei Talea a convocat 
ședința extraordinară a Consiliului Local în data de 30 ianuarie 2023, ora 1000.   

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise pe format hârtie 
consilierilor locali, în invitație precizându-se ordinea de zi, comisiile de specialitate cărora le-
au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre, data, ora și locul desfășurării sedinței de 
consiliu. 

La lucrările şedinţei participă domnul Neagoe Cristian, primarul comunei Talea și 
domnul Pascu Laurențiu – Ștefan, secretar general.  

Secretarul general al comunei efectuează apelul nominal al consilierilor locali, constatând 
că aceasta este legal constituită, la şedinţa (organizată cu prezența fizică) participând un număr 
de 9 consilieri din totalul de 9.    

Domnul consilier local Ghiță Daniel preia conducerea ședinței de consiliu local și 
întreabă dacă mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi, în afara celor înscrise în convocator.  
            Nemaifiind alte propuneri, președintele ședinței supune aprobării consilierilor locali 
ordinea de zi așa cum a fost propusă de inițiator :  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolui pentru asigurarea colaborării 
interinstituționale a comunei Talea cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul 
proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

2. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
Supusă la vot, ordinea de zi actualizată este aprobată de consilierii locali cu 9 voturi 

pentru.  
Înainte de a se trece la discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, se supune spre 

aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. 
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt.Preşedintele şedinţei supune la vot 

procesul-verbal, fiind aprobat cu 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. 
Secretarul general al comunei informează consilierii locali că proiectele de hotărâre 

inițiate sunt însoțite de rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din aparatul de 
specialitate al primarului, avizele consultative ale comisiilor de specialitate și sunt avizate de 
legalitate de către secretarul general.   

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolui 
pentru asigurarea colaborării interinstituționale a comunei Talea cu Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 
130963, prezentându-se proiectul de hotarâre, referatul de aprobare și raportul compartimentului 
de resort. 

 



      
  

 
 
Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu sunt formulate amendamente.Preşedintele de şedinţă 

supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată cu 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri 
Hotărârea Consiliului Local nr.5/2023 aprobarea Protocolui pentru asigurarea colaborării 
interinstituționale a comunei Talea cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul 
proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

Se trece la pct.5 al ordinii de zi, întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt sau probleme de discutat.  
Domnul președinte de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă, și declară ședința 

de consiliu încheiată, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
  
 

     Preşedintele de şedinţă,                              Secretarul general al comunei, 
Ghiță Daniel                                               Pascu Laurențiu 


