JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEISTEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astazi

2I

.08.201 8, in cadrul sedinyei ordinare a Consiliului Local al comunei
Stefan cel Mare, judetul Neamt

Domnul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citeste procesulverbal din sedinta antelioara. in r-,rrn,
prezentarii acesta este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti.
Sedinta este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, care aratd cd sedinta a fost convocata in
conformitate cu prevederile art. 39, alin.(l) din LegeaZl51200l, privind administratia publica locald.
Se lace apelul nominal al consilierilor si informeazd cA la $edinta sunt prezenti un numdr de l0

consilieri Iocali. Sedinta este declaratd legal constituite.
Domnul presedinte de sedin16, Vasile Rusu, preia Iucrdrile gi propune urmatorul proiect al ordinei
de zi'.

1)

Proiect de hotarire privind privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei
$tefan cel Mare a unei suprafele de 841 mp teren intravilan
2) Proiect de hotarAre privind includerea in domeniul public al comunei $tefan cel Mare a unei
suprafefe de 490 mp teren din intravilanul satului $tefan cel Mare
3) Proiect de hotarAre privind rectificarea bugetului local.
4) Proiect de hotar6re privind completarea Programului anual deachizitii publice pentru anul 2018
Nu sunt propuse alte proiecte de hotdrAre pentru ordinea de zi.
Se aprobd cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei. Presedintele de sedinld, prezinta proiectele
de hotdrAre de pe ordinea de

.
!

Pentru proiectul nr.
pentru $i o ablinere.

I

zi gi dd analitic cuvdntul la dezbateri.
de pe ordinea de zi, nu sunt discutii/amendamente si este aprobat cu 9 voturi

Pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt

d

iscutii/amendamente si este aprobat cu l0 voturi

din 10.

!

Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt

d

iscutii/amendamente si este este aprobat cu 9

voturi pentru qi o abfinere.
Pentru proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi, nu sunt discutii/amendamente si este aprobat cu l0 voturi
din 10.
Se da cuv6ntul la disculii diverse
Primarul comunei, d-nul Ouatu Sorin considerd necesar a informa Consiliul Local cu stadiul
implementarii proiectelor de investitie finantate din fonduri europene. Se inmdneazd consilierilor c
situatie analitica pe fiecare proiect. Consiliul ia act de stadiul proiectelor si se propune dupd petioada
concediilor o implicare mai dinamica a echipelor de proiecte.
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Domnul presedinte declarE inchise lucrdrile de sedin{[, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces
verbal,

PreEedinte de gedin[I,
vasile

Rusu

Intucmid secrerar
Stoleiu Nicolae
\l

Xi

7t,l

