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PROCES VERBAL 

incheiat astazi, 05 ianuarie 2021, in prima sedinta extraordinara a Consiliului 

Local al orasului Odobesti, convocata de indata de Primarul orasului Odobesti 

in baza  

Dispozitiei  nr.2/2021 
                            

                 

 Astazi, data de mai sus, are loc prima sedinta extraordinara a Consiliului 

Local al orasului Odobesti. 

 La sedinta participa Primarul orasului Odobesti, d-l Daniel Nicolas si 

secretarul general al orasului Odobesti, d-l Bouros Stefan. 

 Presedinte de sedinta este d-l Cristea Florentin, ales intr-o sedinta anterioara. 

 Se intra in lucrarile sedintei: 

 D-l secretar constata ca sunt prezenti 14 consilieri, ca atare sedinta este legal 

constituita, conform art.137, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 

administrativ. Absenteaza d-nul Nedelcu Mihai. 

Presedintele de sedinta, d-l Cristea: An Nou fericit cu sanatate, tuturor! 

Declar deschise lucrarile primei sedinte extraordinare din acest an a Consiliului Local 

al orasului Odobesti, de astazi, 05 ianuarie 2021, sedinta  convocata de indata de 

Primarul orasului Odobesti, Daniel Nicolas, prin intermediul Dispozitiei nr.2/2021, in 

temeiul dispozitiilor art.196, alin.(1), lit.,,b” si avand in vedere prevederile art. 134, 

alin.(1), lit.,,a” si alin.(4) si pe cele ale art. 155, alin.(3), lit.,,b” din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul administrativ. 

In conformitate cu  prevederile art.138, alin.(15) din Codul administrativ, dau 

cuvantul d-lui secretar general  al orasului, pentru a supune spre aprobare procesul 

verbal al sedintei anterioare. 

Secretarul general al orasului: Aveti comentarii?Inteleg ca nu.  

Daca nu mai sunt observatii, va rog, domnule presedinte de sedinta, sa 

supuneti spre aprobare procesul verbal al sedintei din data de 23 decembrie 2020.  

 Presedintele de sedinta: Supun plenului Consiliului Local Odobesti procesul 

verbal al sedintei ordinare din 23 decembrie 2020.  

 Cine este ,,pentru”?,, Impotriva”? ,, Abtineri”? Cu 14 voturi ,,pentru”  

procesul verbal al sedintei ordinare din data de 23 decembrie 2020 a fost aprobat.  

 Va rog sa-mi dati voie sa prezint ordinea de zi, stabilita prin Dispozitia 

Primarului nr. 2/2021, care cuprinde: 



          PROIECTE DE HOTARARI 

1. Proiect de hotarare privind acordul, in vederea schimbarii temporare, a 

 destinatiei imobilului - Sala de sport a orasului Odobesti, in Centru de vaccinare. 

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti; 
Referat si Raport de specialitate: Directia Administratie si Patrimoniu; 

Aviz: Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al orasului, 

urbanism, sistematizarea teritoriului, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura si agricultura; 

 Haideti sa supunem la vot ordinea de zi, in ansamblul sau: Cine este 

,,pentru”? Cineva ,,impotriva”? Se abtine ,,cineva”? Cu unanimitate de voturi este 

aprobat proiectul ordinii de zi, in ansamblul sau. 

Se intra in dezbaterea ordinii de zi: 

Singurul punct pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind acordul, 

in vederea schimbarii temporare, a destinatiei imobilului - Sala de sport a 

orasului Odobesti, in Centru de vaccinare. 

Pentru inceput, d-l Primar  ureaza tuturor un an mai bun, plin de sanatate, 

credinta, bunatate, intelepciune, astefel incat sa fie luate cele mai bune decizii in 

interesul cetatenilor orasului Odobesti; in subsidiar, prezinta proiectul de hotarare si 

puncteaza faptul ca, a fost necesara sedinta in regim de urgenta, avand in vedere ca, 

urmare a adresei Institutiei Prefectului Vrancea trebuie schimbata temporar 

destinatia imobilului Sala de sport in Centru de vaccinare, aspect care nu poate fi 

materializat prin actul administrativ al primarului; mai spune ca in acest centru aflat 

la marginea orasului tocmai pentru a nu expune odobestenii la un risc crescut de 

infectare, se vor vaccina cetatenii de pe valea Milcovului si, respectiv, ai celorlalte 

localitati limtrofe Odobestiului. 

D-l Opris: adresez o intrebare d-lui Nicolas Daniel, anume daca exista date 

certe cand se va incepe aceasta campanie de vaccinare. 

In replica, d-l Primar: institutional vorbind, avand in vedere ca va aflati intr-o 

sedinta a forului deliberativ, in calitate de ales local, imi rezerv dreptul de a nu 

raspunde, pana nu veti intelege ca, atat in sedintele de consiliu cat si in afara lor 

reprezint Institutia Primarului orasului Odobesti, drept care va solicit sa va adresati 

acesteia pentru a primi raspuns interpelarilor. 

Din nou, d-l Opris : nu este o intrebare personala, ci pentru interesul 

cetatenilor orasului Odobesti, daca d-l Nicolas nu raspunde, va rog s-o faceti 

dumneavoastra, domnule viceprimar. 

D-l Cristea, viceprimarul orasului: va rog sa va adresati cuviincios domnului 

Primar pentru a primi raspuns. 

D-l Primar completeaza ca, avand in vedere ca suntem intr-o sedinta de 

consiliu local, indeamna la respectarea regulamentului de organizare si functionare a 

acestuia. 

Presedintele de sedinta: Mai sunt intrebari? Inteleg ca nu. Haideti sa 

supunem la vot: Cine este ,,pentru”? ,,Impotriva”? Se ,,abtine” cineva? Cu 14 voturi 

,,pentru” proiectul de hotarare privind acordul, in vederea schimbarii temporare, a 

destinatiei imobilului - Sala de sport a orasului Odobesti, in Centru de vaccinare este 

adoptat. 



          Nu mai sunt discutii. 

Presedintele de sedinta: Mai are cineva ceva de adaugat?  Nu.  

Epuizându-se punctele înscrise pe ordinea de zi, multumesc pentru participare 

si declar închise lucrările primei sedinte extraordinare a Consiliului Local al orasului 

Odobesti, din acest an, de astăzi, 05 ianuarie 2021. 

         Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Presedinte de sedinta,                                            Secretar general, 

               Cristea Florentin                                                Bouros Stefan 

 

 


