
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEISTEF'AN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 15.02.2018, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local a! comunei

Stefan cel Mare, judetul Neamt

Domnul Stoleru Nicolae, secretanrl comunei, citeste procesul verbal din sedinta anterioara.
ln urma prezentarii acesta este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti.

Sedinta este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, care arata ca sedinta a tbst
convocata in conlbrmitate cu prevederile art. 39, alin.(l ) din Legea 2l5/2001, privind administratia
publica Iocald.

Se face apelul nominal al consilierilor si intbrmeazd ci la gedinta sunt prezenti un numdr
de 13 consilieri Iocali. Sedinta este declarate legal constituite.

Domnul presedinte de sedinld, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al ordinei de zi:

l) Proiect de hotardre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018.
2) Proiect de hotardre privind aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2018.
3) Proiect de hotardre privind aprobarea unui ajutor de urgenld numitului Grigorq tronel.
4) Proiect de hotardre privind propunerea calificativului la evaluarea pertbrman{elor

profesionale individuale ale secretarului comunei pentru anul 2017.
5) Proiect de hotar6re pentru modificarea Hotar6rii Consiliului Local nr. 1812017 pivind,

stabilirea salariilor de baz6 pentru funcfiile publice gi contractuale din cadrul aparatului de

specialitate a primarului comunei $tefan cel Mare, judelul Neam! incepdnd cu anul 201 8.

Nu sunt propuse alte proiecte de hotarare pentru ordinea de zi.
Se aprob6 cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei. Presedintele de sedinfd, prezinta

proiectele de hotarare de pe ordinea de zi si da analitic cuvdntul la dezbateri.

Pentru proiectul nr. I de pe ordinea de zi, d-nul consilier Munteanu Rareg Mihail propune
constituirea fondului de rezervd la dispozitia Consliului Local, in valoare de 10.000 lei, care nu
figxeazd in proiectul de hotarare. Considera ca un procent mai rnare nu este posibil datorita
investitiilor in derulare din acest an.

Se supune la vot amendamentul si este aprobat cu 13 voturi din 13.

Deasemeni d-nul consilier Munteanu Rareq Mihail considerd necesar prinderea in buget si a
sumei de 20.000 lei pentru achizitia de servicii pentru intocmirea spatiilor verzi. D-nul primar aduce
la cunostinta ca au fost contractate servicii de specialitate in vederea intocmirii registrului spatiilor
verzi in anul 2016, dar prestatorul nu a indeplinit partea sa de obligatii, contractul urmand a fi reziliat
si efectuata o noua procedura achizitie publicS.

Se supune la vot amendamentul si este aprobat cu l3 voturi din i3.
D-nul consilier Pintea Constantin, propune a se prinde in cadrul bugetului si sume pentru

finantarea unor activitAti cultural artistice. Se propune suma de 10 mii lei. D-nul consilier Munteanu
Rareg si Pavelescu Mihai considera suma prea mare si propun alocarea a doar 5 mii lei.

Se aproba amendamentul cu I 3 voturi din 13. pentru suma de 5 mii lei.
Nu mai sunt disculii si se aprobE proiectul nr. I de pe ordinea de zi cu l3 voturi din 13.



Pentru proiectul nr.2 dle pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 13 voturi
din 13 .

Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este respins cu 5 voturi
impotrivl,5 ablineri si 3 voturi pentru.(voturi necesare aprobarii proiectului de hotirAre - 7) .

Pentru proiectnl nr.4 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 13 voturi din 13 .
Pentru proiectul nr.5 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 13 voturi din 13 .

Domnul presedinte declard inchise lucririle de sedinf6, drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces-verbal.

In

Prege{inte de gedinfi,


