
JUDETUL NBAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN Cf,L MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi 29.08.201g, tn cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei

Stefan cel Mare, iudetul Neamt

Domnul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citegte procesul verbal din sedinta anterioara' in urma

prezentarii acesta este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti'

Sedinla este deschisl de primarul comunei, ouatu Sorin, care arutd c[ sedinta a fost convocat[ in

conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) din Legea 2r5rzoor,privind administratia publica local[, prin

Dispozilia nr. 1 1 8/2019.

Se face apelul nominal al consilierilor si informeazd c6 la Eedinta sunt prezenti un num6r de 12

consilieri locali. Absenteaza motivat d-nul consilier costel Ilie, fiind in concediu Ei plecat din localitate'

Domnul preqedinte de sedin!6, preia lucrarile si propune urmdtorul proiect al ordinei de zi:

1) proiect de hot6rdre pentru aprobarea Planului anual privind serviciile sociale administrate qi

finanlate din bugetul Consiliului local al comunei $tefan cel Mare'

Z) proiect de hotdr6re privind respingerea cererii de construclie pe domeniul privat al comunei

$tefancelMaredec6treconcesionarulDamianCostel.

Se intreabS dacS se propun si alte proiecte de hotdrire pentru ordinea de zi. D-nul primar propune

introducerea pe ordine a de zi si a proiectului de hotarare

3) Proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului local'

motiv6nd urgenla prin necesitatea asigurarii derularii in bune conditii a proiectelor de investilii

aflate in derulare/sau cu lucr[ri terminate'

Se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.

presedintele de qedinf[ constat[ ca toate proiectele de hotdrare indeplinesc conditiile spre a fi supuse

dezbaterii si procedea zdlaprezentarea acestora. in urma prezentarii d6 analitic cuvdntul la dezbateri'

o pentru proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, nu sunt discufii si este aprobat cu 12 voturi din 12'

o pentru proiectul nr. z4epe ordinea de zi, nu sunt disculiil amendamente si este aprobat cu 10 voturi

pentru si 2 imPotrivd.

o pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt disculii si este aprobat cu l2 voturi din 12'

Disculii diverse - Nu sunt

Domnul prySedinte declara inchise lucr[rile de sedin]6, drept pentru care s-a incheiat prezentul

proces-verbal. /
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