
JUDDTUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL CONIUNEISI'EFAN CDI, I'TARI

PROCES VERBAL
I n.h? i.tt o.tttl.i 2 5 I 0 2 0I 7. in codrul sedintei ordinal e d Conslliului Local al comune i

Stelan cel Mare, judetul Ned ll

Sedillta este deschisa de primarul comunei, Ouatu Solin, care arata ca sedinta a lbst conYocata
in conformitate cu prevederile aIt. 19. aliu.I dirl Legea 2I 5/2001, pr ivind adnlil str alia publica localS

Se face apelul nominal al consilienlor si informeazd ca la sedinta sunt prezenti un numar de l2
consllleri locali. Sedinta este declarata legal coNtituita Llpseste d-rul consiiier local Stanescu
Vladimir.

Donmul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citeste procesul verbal din sedrnta anteriocra. in
urma prezentarii acesta este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti

ln debutul Eedintei, se plopune alegerea unui nou presedinte de sedrnta. Se aproba propunerea
si este ales presedinte de sedinta cu unanimitate de voturi d-nul Petrarju Vasile

Donmul presedinte de $edinta, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al ordinei de zi:

1) Proiect de hotarare privind aprobarea vdnzarii directe a unei suprafete de 1.935 mp teren aferent
cladirilor propdetate privati a Societdlii Agricole Moldova S.A

2) Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcfiune gi casarea unor mijloace fixe din domeniul
public al Comunei $tefan cel Mare, aflate in concesiune la Compania Judelead APASERV S A.

3) Proiect de hotarare p vind rectificarea bugetului local.
4) Proiect de hotarare p vind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ilie Vasile
5) Proiect de hotarare privind privind aprobarea cumpererii unui teren in vederea majorarii suprafetei

terenului de fotbal din sat $tefan cel Mare.

Se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Presedinrele de sedin!i. prezinta proiecrele de hotarare de pe ordinea de zi. in utma prezentarii .e

supun analitic dezbaterii si votErii.
Pentru proiectul nr 1 de pe ordinea de zi, nu sunt dezbateri si amendamente sj este aprobat cu I I

votui pentru si o abtinere.
Pentru proiectul tu. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt dezbateri si amendamente si este aprobat cu 12

voturi din 12.

Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt dezbateri si amendamente si este aprobat cu l2
voturi din 12

Pentru proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi, nu sunt dezbateri si amendamente si este aprobat cu 10

voturi pentru si trei abtineri.
Pentru proiectul nr. 5 de pe ordinea de zi, ru su[t dezbateri si amendamente si este aprobat cu 8

voturi pentru, trei abtineri si un vot impot ve.

Nu sunt discutii la punctul de pe ordinea de zi- diverse-

Domnul presedinte declad inchise lucrerile de sedinld, drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces-verbal.

Pregedinte de gedinJi,
Vasil€ Petrariu

Intocmil, Secrelar
Stoleru Nicolae


