JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi l3.l1.2019, tn cadrul sedintei extraordinore a Consiliului Local
al comunei $trfan cel Mare, judeyul Neaml
Sedinta este deschisa de pregedintele de gedin{[, care arat6 cd aceasta a fost convocat6 in
conformitate cu prevederile art. 134, alin.(2) din Codul administrativ, prin Dispozilia l5Z din07.ll.Z0lg.
Se face apelul nominal al consilierilor si se informeazd,cd"laqedinta sunt prezenti un num6r de 12
consilieri locali. Lipsegte motivat d-nul consilier Pavelescu Mihai.$edinla este deilaratd legal constituit6.
Domnul Stoleru Nicolae, secretarul general al comunei, citeqte procesul verbal din sedinta
anterioara. in urma ptezentarii, nu sunt fEcute-precizdri cu privire la omisiuni sau modificlri de confinut
gi este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti.
Domnul pregedinte de sedin{6, conform programului de desftgurare a qedinfei, preia lucrarile si
propune urmdtoarea ordine de zi:

1) Proiect de hotlrire privind acordarea unor inlesniri la plata obligafiilor fiscale citre
bugetul Iocal Ei anularea unor crean{e fiscale.

Initiator - primar, Ouatu Sorin
Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local.

2)

Initiator
-Presedintele

-

primar, Ouatu Sorin

de qedinf d. face precizarea ci toate proiectele de hotdrdre indeplinesc conditiile legale in
zi a sedintei.

vederea introducerii pe ordinea de

Se intreabd dacd se propun modificdri sau alte proiecte de hotdrdre pentru ordinea de zi" Nu sunt
propuneri de alte proiecte pe ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi qi este aprobat d cu l2voturi
din
I 2 consilieri prezen{i.
Preqedintele de qedinf d, prezintd proiectele de hotardre de pe ordin ea de zi gi d6 cuv6ntul initiatorului
acestora in vederea sus{inerii.
1) Pentru proiectul nr' 1 de pe ordinea de zi, nu sunt intrebdri/discutii sau amendamente, fapt pentru
care este supus la vot.
Se

2)

aprobl proiectul de hotirire cu 12 voturi din

12 consilieri prezen{i

in qedinfl.

Pentru proiectul nr. I de pe ordinea de zi, nu sunt intrebdri/discutii sau amendamente, fapt pentru
care este supus la vot.

Se

aprobl proiectul de hotErire cu 12 voturi din

Discu{ii diverse

-

12 consilieri prezen{i

in qedin{I.

nu sunt.

Domnul pre;edinte de qedin{5 declard inchise lucrdrile, drept pentru care s-a incheiat prezentul

proces-verbal.

Preqedinte de gedin(5,

fntucmit,

Kt@X)

Seftenr
Stoleru

\ifolae

