JUDETULNEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEISTEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30.07.2018, tn cadrul sedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei
Stefan cel Mare, judetul Neamt

Domnul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citeste procesul verbal din sedinta anterioara. in urma
prezentarii acesta este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti.
Sedinta este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, care arata cd sedinta a fost convocata in
conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) dinLegea215l2001, privind administratia publica local[.
Se face apelul nominal al consilierilor si informeazd cd la qedinta sunt prezenti un numdr de 13
consilieri locali. Sedinta este declaratd legal constituitd.
Se aduce la cunostinta de d-nul consilier Pintea Constantin ca mandatul lui de presedinte de sedinta
s-a incheiat, drept pentru caxe se propune a se dezbate proiectul nr. I de pe ordinea de zi. Se propune
desemnare presedinte de sedinta d-nul Vasile Rusu. Se supune la vot propunerea si este aprobata cu
unanimitate de voturi.
Domnul presedinte de sedinld, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al ordinei de zi:
1) Proiect de hotar6re privind privind atestarea domeniului privat al Comunei $tefan cel Mare
cu privire la suprafala de 3161 1 mp teren intravilan din satul Ghigoieqti
2) Proiect de hotar6re privind insuqirea gi aprobarea documentaliei cadastrale de dezmembrare a
unui imobil - categoria de folosinld curfi-construcfii, aparfinAnd domeniului privat al comunei

3)

$tefan cel Mare.
Proiect de hotarAre privind darea in folosinfd gratuitd a Salii de festivitali din satul Cirligi, cdtre
Parohia Sf. Trei Ierarhi.

4)

Proiect de hotar0re privind aprobarea unei asocieri cu Asocia|ia cultural sociald econotnicd
Christiana il vederea realizirii unei acfiuni de interes public local.
Nu sunt propuse alte proiecte de hotbrdre pentru ordinea de zi.
Se aprobd cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei. Presedintele de sedinld, prezinta proiectele
de hotdrdre de pe ordinea de zi qi dd analitic cuv6ntul la dezbateri,
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Pentru proiectul

nr.

1 de pe ordinea de

zi, nu sunt discutii/amendamente si este aprobat cu 13 voturi

din 13.
Pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt discutii/amendamente si este aprobat cu 13 voturi
din 13 .
Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt discutii/amendamente si este aprobat cu 9 voturi
pentru, 1 impotrivd si 3 ablineri.
Pentru proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi, nu sunt discutii/amendamente si este aprobat cu llvoturi
pentru si 2 ablineri.

disculii diverse
D-nul secretar, Stoleru Nicolae, pune in dezbatere cererea nr. 3769 din i 8.07.2018, inaintatd de numitul
Butuc Viorel Gabriel, prin care solicita atribuirea unei suprafete de pisune pentru creqterea Ei intrelinerea
unui numar de 9 capete bovind. Se analizeazd din punct de vederejuridic cererea si se constata ca aceasta
nu este completd, lipsind dovada proprietatii asupra animalelor si a domiciliului(certificat din registrul
R.N.E, pentru animale si copie carte de identitate). Se analizeazd situatia suprafetelor de pasune din
domeniul ptivat al comunei si se constatd cd la data prezentei nu existi unitate de suprafaiS liberd de
Se da cuvdntul la

sarcini.
Fald de cele prezentate, se propune respingerea cererii, care este aprobatd cu unanimitate de voturi.
D-nul primar Sorin Ouatu prezintd succint situafia cheltuielilor privind organizarea activitdJilor cultural

artistice desfEEurate de Zina Comunei si multumegte consilierilor locali pentru contributia adusd.
Deasemeni face o prezentare cu privire la situatie contractarii de finantare din fonduri europene pentru
proiectele depuse si stadiul de implementare a celor in derulare.
Domnul presedinte declard inchise lucrErile de sedinJ[, drept pentru care s-a incheiat prezentul procesverbal.

Pregedinte de gedin{I,
Inlocmitl Secretar
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