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PITOCES VERBAL
Inclleiat astazi 27.09.2017, in codrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei
Ste/An cel Mqre, iudetul Neqmt
Domnul Stoleru Nicolae, sec.ctarul comunei, citeste procesul verbal din sedinta anterioara. in
urma prezentadi acesta este aprobat dc unanimitatea consilierilor prezenti.
Sedinta este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, care amta ca sedinta a fost convocata
in conformitate cu prevede le at 39, alin 1 din Legea 215/2001, privind admiDistatia publica locale.
Se face apelul nominal al consilierilor si informeazA ce Ia sedinta sunt prezenti un numar de l
consilie locali. Sedinta este declarati legal constituitd. Lipseste Munteanu Rares Mihail si este invoit
d-nul consilier local Stanescu Vladimir - plecat in concediu de odihna.
Domnul presedinte de sedinta, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al ordinei de zi:
1) Proiect de hotArare p vind aprobarea acordului de partellerial cu Direcfia Judetean6 pentru
Cultura Neamt in vederea derularii proiectului ,,Promovarea si valorificarea artei decorative
populare din zona rutale ajudetului Neamt."
2) Pioiect de hotarare privind aprobarea OrganizArii evenimentului ., Festivalul concurs national
de preselecrie $i promovare Staru pentru Zaragoza Spania"
3) Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

l

voturi ordinea de zi a sedintei.
Presedintele de sedinle, prezinta proiectele de hotarare de pe ordinea de zi. in urma prezentarii se
supun analitic dezbaterii si votirii.
Pentru proiectul nr. I de pe ordinea de zi, nu sunt dezbateri si amendamente si este aprobat cu l1
voturi din 11.
Pentru proiectul Dr. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt dezbateri si amendamente si este aprobat cu 1l
voturi din 1 1.
Pentu proiectul ff. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt dezbateri si amendamente si este aprobat cu 11
voturi din 11.
Nu sunt disculii la punctul de pe ordinea de zi- diverseSe aproba cu unanimitate de

Domlul presedinte declarA inchise lucrarile de sedinta, &ept pentru care

s-a incheiat prezentul

proces-verba.l.

Pregedinte de qedin{i,
Pavelescu

Mihai

Secrelof
leru Nicolae

