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Domnul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citeste procesul verbal din sedinta anierioara. in urma
prezentarii acesta este aprobat de unanimiiatea consilierilor prezenti.
Sedinia este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin. care aratd cd sedinta a fost convocata in
conform itate cu prevederile art. 39, alin.( I ) din Legea 21512001 , privind administratia publica locall.
Se face apelul nominal al consilierilor si informeazd cd la gedinta sunt prezenti un num5r de l2
consilieri locali. Sedinta este declaratd legal constituit5.
Domnul presedinte de sedinld, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al ordinei de zi:
l) Froiect de hotardre privind validarea mandatuluide consilier local adomnului Ciocan Ceorge
Cosmin.
2) Froiect de hotarAre privind aprobarea realizirii proiectului de investiiie "Reabilitare si
modenrizare Scoala Gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler din localitatea $tefan cel Mare, comuna
$tefan cel Mare, judelul Neam!".
3) Proiect de hoiardre privind aprobarea concesiunii prin licitatie publica a unei suprafele de I ha
teien in vederea promovarii activitelilor sportive ecvestre.
4) Proiect de hotardre privind aprobarea concesiunii prin licitatie publica a unei suprafele de 6401
mp teren intravilan in vederea dezvoltarii unei activiteli economice la nivel local
5) Proiect de hotardre privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului

Nu sunt propuse alte proiecte de hotdrAre pentru ordinea de zi.
Se aprobd cu uaanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei. Presedintele de sedinfI, prezinta proiectele
de hotarare de pe ordinea de zi si da analitic cuvdntui la dezbateri.
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Pentru proiectul nr. I de pe ordinea de zi. nu sunt amendamente si este aprobat cu l2 voturi din l2 .
Pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu I 2 voturi din l2 .
Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, domnul consilier Pavelescu N4ihai considerl prea mic pretul
de scoatere la licitat;e pentru concesiunea unui teren de I ha in vederea promovarii sportuluiecvestru

si propune tnajorarea acestuia ia 0,5 leiimplan. Este supus la vot emendamentul si se aproba cu
unanimitatea consilierilor prezenti. Se supune la vot proiectul de hotirire si se respinge cu 2
voturi irnpotriva, unul pentru si 9 abtineri.
Pentru proiectul nr.4 de pe ordinea de zi, domnul consilier Pavelescu Mihai considerd prea mic pretul
de scoatere la Iicitatie pentru concesiunea unui teren de 6401 mp in vederea dezvolterii unei activiteti
econonrice si propune majorarea acestuia la I leu/mp/an. Este supus la vot emendamentul si se aproba
cu unanimiiatea consilierilor prezenti. Se supune la vot proiectul de hotErire si se respinge cu 2
voturi impotriva, 2 pentru si 8 abtineri.
Pentru proiectul nr. 5 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu l2 voturi din I 2

Domnul presedinte declard inchise lucrlrile de sedin!i, drept pentru care s-a incheiai prezentul procesverbal.
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