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PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare, convocate de îndată, din data de 14.11.2022, ora 09:00 

 

 

             La şedinţa Consiliului Local Rovinari, convocată prin Dispoziţia nr.837/14.11.2022 emisă de primarul 

orașului Rovinari, ora 10:00, au fost prezenți 13 consilieri locali. De asemenea, la şedinţă au mai participat: 

secretarul general al UATO Rovinari- Popescu Aurora Carmen, Podărelu Paul Alexandru- Direcția 

Administrare Patrimoniu, Negreanu Gheorghe-șef Serviciul Achiziții Publice, Fonduri Europene, Ungureanu 

Ion- director executiv Direcția Economică. 

 

             Secretarul general al orașului Rovinari face prezența și spune că sunt prezenți 13 consilieri locali din 

17 în funcție, lipsă fiind consilierii locali:  Lia Maria Cristina, Ionescu Vasilică, Chivu Irina Eugenia, Grivei 

Eugenia. 

 

  Președintele de ședință dă citire dispoziției nr.837/14.11.2022 privind convocarea în ședință 

extraordinară, convocată de îndată, în data de 14.11.2022, ora 10:00, care va avea loc în sala de ședințe a 

Primăriei oraș Rovinari, situată în oraș Rovinari, str.Florilor nr.2, et.1, jud.Gorj și Convocatorului cu proiectul 

ordinii de zi:             

   

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a Orașului 

Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B finanțat din Planul 

Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3-Managementul deșeurilor, Investiția I1- Dezvoltarea, 

modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau 

la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate. (C1) 

Inițiator: primar 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari. (C1)     

Inițiator: primar 

            Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și este votată cu 13 voturi pentru.  

 

 Președintele de ședință spune că trebuie să se întrunească comisia de specialitate.   

 După ce se discută proiectele în Comisia Economică se intră în sedința extraordinară, convocată de 

îndată.   

 

 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Dotarea cu insule ecologice digitalizate a Orașului Rovinari” în vederea depunerii în cadrul apelului 

de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 

C3-Managementul deșeurilor, Investiția I1- Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, 

Subinvestiția I1.B. – Construirea de insule ecologice digitalizate. 

Președintele de ședință spune că proiectul a primit aviz favorabil de la Comisia Economică și îi solicită 

domnului Negreanu Gheorghe, șef Serviciul Achiziții Publice, Fonduri Europene, să prezinte proiectul. 

Domnul Negreanu Gheorghe ia cuvântul și spune că se dorește depunerea proiectului pe o linie de 

finanțare a AFM. Se dorește montarea a 22 de insule ecologice, respectiv 22 containere cu o capacitate între 

1,5 mc-3 mc, care vor fi activate de cartele și deservesc 200 locuințe. Aceasta este condiția pentru a fi eligibil, 
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respectiv o insulă ecologică la 200 locuințe. Domnul Negreanu mai spune că, consultanța, achiziția sunt 

eligibile, dar cheltuielile de mentenanță a investiției din proiectul „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a 

Orașului Rovinari”  pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți  sunt cheltuieli neeligibile. 

Valoarea maximă a proiectului „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a Orașului Rovinari” în cuantum de 

319.000 euro, echivalentul a 1.569.320,50 lei fără TVA (curs euro 4,9195 lei), mai spune acesta. 

 Domnul consilier Duță întreabă dacă nu sunt 200 de locuințe arondate ce se întâmplă. 

 Domnul Negreanu răspunde că dacă nu sunt 200 locuințe, rămân cele care sunt în prezent. 

 Domnul consilier Duță întreabă cine va face calculul dacă sunt arondate 200 de locuințe. 

 Domnul Negreanu răspunde că se va stabili prin studiu de fezabilitate. 

 Domnul Dămian întreabă dacă Vîrțul se încadrează. 

 Domnul Pădărelu răspunde că la Vârț nu avem punct de recoltare. 

Domnul președinte întreabă dacă sunt întrebări, discuții. 

Întrucât nu sunt discuții, președintele de ședință propune să se treacă la procedura de vot. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și este votat cu 13 voturi pentru. 

 

 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2022 al UATO Rovinari. 

Președintele de ședință spune că proiectul a primit aviz favorabil de la Comisia Economică și îi solicită 

domnului Ungureanu Ion, directorul executiv al Direcției Economice, să prezinte proiectul. 

  Domnul Ungureanu Ion citește raportul de specialitate.      

  Domnul președinte întreabă dacă sunt întrebări, discuții. 

Întrucât nu sunt discuții, președintele de ședință propune să se treacă la procedura de vot. 

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și este votat cu 13 voturi pentru. 

 

Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință mulțumește pentru participare și declară ședința 

închisă. 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER LOCAL  IONEL PREDA        
                  CONSILIERI: 

1. _________ 

2. _________ 

3. _________     

4. _________ 

5. _________    

                   SECRETAR GENERAL,    

   Aurora-Carmen Popescu 

              

     


