
PROCES VERBAL 

Incheiat cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 31.10.2021. 

  

La sedinta participa un numar de 14 consilieri locali, convocati prin Dispozitia 
nr.800./31.10.2021 a Primarului municipiului Calafat. Conform convocarii ordinea de zi este 
urmatoarea: 

1.- Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2021., initiator, 
primar, Mituletu Dorel 

D-na Secretar general al municipiului Calafat in urma verificarii prezentei la sedinta 
extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Calafat constata cvorumul indeplinit, sedinta 
fiind saturata. Invita presedintele de sedinta, domnul Nicola Catalin Florin sa preia conducerea 
sedintei.  

D-l presedinte de sedinta supune la vot aprobarea ordinii de zi,aceasta fiind aprobata 
cu unanimitate de voturi.  

Punctul 1 
D-l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare, dupa care invita consilierii 

locali sa ia cuvantul. Comisiile de specialitate ale consiliului local au dat avize favorabile. 
D-l Popa Emil spune ca nu o sa primim sustinere financiara din partea Ministerului 

Sanatatii si sa nu facem economii din bugetul local in ceea ce priveste Spitalul municipal. 
D-l Ciobanu Radu intreaba pe doamna secretar general daca a solicitat si primit 

raspuns de la Agentia Nationala de Integritate (A.N.I) in legatura cu incompatibilitatile de a 
vota bugetul. 

D-na Secretar general a raspuns domnului Ciobanu Radu ca din punct de vedere legal 
acesta nu se afla in stare de incompatibilitate. 

D-l Draghici Radu Dan comunica ca la Spitalul Municipal Calafat din cele 57 paturi 
destinate sectiei pentru Covid-19 sunt pline, iar personalul spitalui trebuie sa intre in tinuta 
adecvata in sectia Covid-19, respectiv combinezoane, masti, viziere si manusi de protectie, iar 
echipamentele de protectie destinate personalului necesita schimbarea de mai multe ori in 
timpul programului. 

D-l Ciobanu Radu intreaba daca sumele alocate provin de la Ministerul Sanatati. 
Dna Secretar general raspunde ca sumele sunt alocate de la bugetul local. 
D-l Draghici Radu Dan arata ca Spiatalul Municipal Calafat are nevoie de doua 

nebulizatoare profesionale de dezinfectie si zece concentratoare de oxigen pentru buna 
functionare si desfasurare a activitatii. 

D-l Draghici Radu Dan propune un amendament astfel: 
- la capitolul 66.02.50.50/71.01.30- proiect de arhitectura si plan de situatie aferent 

Spitalului Municipal Calafat sa ramana 25 mii lei iar restul de 62 mii lei sa fie la obiectivul de 
investitii al Spitalului Municipal Calafat. 

-la capitol 66.02.50.50/71.01.30”Intocmire proiect tehnic hidranti exteriori, gospodarie 
de incendiu, hidranti interiori si hidranti exteriori, inclusiv proiectul de alimentare electrica 
aferent gospodaririi de incendiu pentru Spitalul Municipal Calafat” sa ramana 25 mii lei iar 
restul de 74 mii lei sa fie la obiectivul de investitii al Spitalului Municipal Calafat. 

D-l Nicola Catalin Florin propune un amendament astfel: 
-la  capitolul 51.02.01.03/20.02 -autoritati publice si actinuni externe, reparatii curente 

se dimunueaza cu inca 50 mii lei si capitol 70.02.50/20.02, sectiunea functionare se 
diminueaza cu suma de 50 mii lei pentru sectiunea functionare spital, iar din suma respectiva, 
10 mii lei sa fie pentru achizitionarea unei imprimante multifunctionale la Scoala gimnaziala 
,,Constantin Gerota,, Calafat. 
In urma exprimarii votului cu amendamentul mai sus mentionat proiectul de hotarare  a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi.  A fost adoptata hotararea consiliului local nr.152. 
 

Presedinte de sedinta, Intocmit,                      Secretar general, 
Nicola Catalin Florin    Ceau-Radut Cristina Colina Maria    

    


