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PROCES  VERBAL 
Incheiat astazi 28.02.2014, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei  

Stefan cel Mare, judetul Neamt 
 

 
                  Domnul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citeste procesul verbal din sedinta 
anterioara. 
                  Sedinta este deschisa de primarul comunei, Sorin Ouatu, care arata ca sedinta a fost 
convocata in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1din Legea 215/2001, privind 
administrarea publica locala. 
                   Se face apelul nominal al consilierilor si informeaza ca la sedinta sunt prezenti un 
numar de 12 consilieri locali. Lipseste motivat consilierii Timofte Constantin si Mares Florin 
Vasile. 
         Domnul presedinte de sedinta, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al 
ordinei de zi: 
 

1) Proiect de hotarare privind desemnarea  presedintelui de sedinta. 
2) Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara :”AQUA NEAMT” 
3) Proiect de hoatarare privind revocarea dreptului de administrare a Asociatiei Crescatorilor de 

Animale Dealu Frunzete asupra unor imobile din domeniul privat al comunei Stefan  cel Mare. 
4) Proiect de hoatarare privind revocarea dreptului de administrare a Asociatiei Crescatorilor de 

Animale Prisaca,  asupra unor imobile din domeniul privat al comunei Stefan cel Mare. 
5) Proiect de hotarare privind aprobarea concesiunii prin licitatie publica a 6 trupuri de teren 

avand categoria de folosinta pasune, in suprafata totala de 143 ha. 
 

         Nemaifiind alte propuneri se aproba in unanimitate ordinea de zi.  
         Presedintele de sedinta, Munteanu Rares Mihail, da cuvantul domnului primar Sorin 
Ouatu, pentru a prezenta proiectele de hotarare de pe ordinea de zi. 

Se supun dezbaterii proiectele de hotarare prezentate. 
Pentru proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 

11voturi din 11. 
Pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 11 

voturi din 11. 
Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 11 

voturi din 11. 
Pentru proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 11 

voturi din 11. 



Pentru proiectul nr. 5 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 11 
voturi din 11. 

 
 

         Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile de sedinta, drept pentru care s-a 
incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
     Preşedinte de şedinţă, 
       Munteanu Rares Mihail                

 
                                                                                                                               Intocmit Secretar 

Stoleru Nicolae 
 
 


