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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ALUNU 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 22 decembrie 2020, cu ocazia desfășurării ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Alunu, județul Vâlcea 
 
 

Ședința extraordinară a Consiliului Local Alunu, județul Vâlcea a fost 
convocată prin Dispoziția Primarului comunei Alunu nr. 385 din 18.12.2020, în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin (2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Ședința extraordinară are următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al comunei 

Alunu. 
  
La ședința Consiliului Local Alunu participă următorii consilieri locali:  

Boeangiu Vasile-Pîrvu, Bolovan Ion-Alin, Ciobanu David, Daju Vasile, Marina 
Silviu-Emilian, Mărculescu Constantin, Mihalcea Vicențiu, Mitu Gheorghe, 
Mudava Nichifor, Răvaș Nicolae, Trăscău Aurelia, Bumbaru Denisa-Maria și Răvaș 
Gheorghe. 

La ședință participă și primarul comunei Alunu, Birăruți Cristian și 
Ungureanu Eugenia, inspector în cadrul Compartimentului Contabilitate și Inspecție 
Fiscală. 

 
Primarul comunei Alunu propune suplimentarea ordinei de zi cu: 
 
1. Proiect de hotărâre privitor la acordarea din bugetul local al comunei 

Alunu a unui ajutor de urgență numitei Drăgan Elena-Veronica, CNP: 
2980729181096; 

2. Proiect de hotărâre privitor la participarea comunei Alunu, județul 
Vâlcea la Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 
8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor 
naturale, Obiectivul specific 8.2 – Creșterea gradului de interconectare a 
Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine pentru 
proiectul „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în 
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, 
precum și de integrare a activităților de transport, distribuție si consum final 
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în comuna Alunu si localitatile apartinatoare (Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, 
Ilaciu, Roşia, Ocracu)”, județul Vâlcea”. 

 
Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, precum și suplimentarea 

acesteia cu cele două proiecte de hotărâre menționate, care se aprobă în unanimitate 
de voturi. 

Domnul președinte de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței 
anterioare, care se aprobă în unanimitate de voturi. 

 
1. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al comunei 

Alunu. 
Prezintă proiectul de hotărâre doamna Ungureanu Eugenia. 
Rectificarea bugetului constă în: 
-  suplimentarea cu suma de 330 mii lei, care reprezintă sume repartizate din 

fondul la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea 
- includerea în buget a sumei de 1.000 lei, cheltuieli aferente anului 2020 

pentru obiectivul de investiții „Modernizarea, reabilitare și dotare Școala cu clasele 
I-VIII sat Coltești, comuna Alunu, județul Vâlcea”. 

Doamna Ungureanu Eugenia informează consilierii locali că după achitarea 
datoriilor către furnizori, cu suma rămasă în cont să se achite la CEO o parte din 
suma pe care o datorează comuna Alunu acestei societăți. Consilierii locali sunt de 
acord cu această propunere. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 
            2.  Proiect de hotărâre privitor la acordarea din bugetul local al comunei 
Alunu a unui ajutor de urgență numitei Drăgan Elena-Veronica, CNP: 
2980729181096. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul președinte al ședinței, Mudava 
Nichifor. 

În urma discuțiilor purtate referitor la suma ce se va acorda ca ajutor de 
urgență, consilierii locali sunt de acord să se acorde suma de 3.000 lei. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse, care se aprobă 
în unanimitate de voturi. 
 

3. Proiect de hotărâre privitor la participarea comunei Alunu, județul 
Vâlcea la Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 
8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor 
naturale, Obiectivul specific 8.2 – Creșterea gradului de interconectare a 
Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine pentru 
proiectul „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în 
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, 
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precum și de integrare a activităților de transport, distribuție si consum final 
în comuna Alunu si localitatile apartinatoare (Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, 
Ilaciu, Roşia, Ocracu)”, județul Vâlcea”. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă în unanimitate de voturi. 

 
Întrucât nu mai sunt alte puncte de dezbătut, președintele de ședință declară 

ședința Consiliului Local Alunu închisă.  
Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
Președinte de ședință,                                                       Secretar general comună 
Mudava Nichifor                                                                  Boeangiu Luminița 
 
 
 
 
 
 
 


