
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEISTEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi 28.03.2019, in cadrul sedintei 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. Conform indicatiilor
din cadrul adresei nr. 2398 din 19.02.2019, inaintate de institulia Prefectului Neamg, secretarul

inmdneazd fiecarui consilier prezent(inclusiv primar si viceprimar) un material privind inlormarea
acestora asupra atributiilor ce le levin, regimul incompatibilitdlilor si al conflictului de interese.

Sedinta este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, care arat1 cd sedinta a fost

convocata in conformitate cu prevederile afi. 39, a1in.(1) diiLegea215/2001, privind administratia

. publica local6.

Se face apelul nominal al consilierilor si informeazd cd la Eedinta sunt prezenti un numdr

de 13 consilieri locali. Sedinta este declaratd legal constituitd.

Domnul presedinte de sedin!5, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al ordinei de zi:

1) Proiect de hotdrdre privind neasumarea responsabilitElilor privind procedura de achizilie
publici a produselor aferente programului aprobat prin FlotdrArea Guvernului ru*.64012017.

2) Proiect de hotdr6le privind aprobarea organigramei qi statului de funclii ale aparatului de

specialitate al Primarului comunei Stefan ce1 Mare.

3) Proiect de hotdrAre plivind aprobarea Planului de analizd gi acoperire a riscurilor teritoriale

din comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt.

4) Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul

2019.

' : 5) Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea licitaliei publice cu strigare in vederea

inchirierii unei suprafete de de 1,5 ha teren neproductiv din extravilanul satului Ghigoiegti.

6) Proiect de hotdrAre privind schimbarea denumirii unei strdzi din satul $tefan cel Mare.

Nu sunt propuse alte proiecte de hotdrdre pentru ordinea de zi.

Se aprobd cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Presedintele de sedinld, prezinta proiectele de hot6rAre de pe ordinea de zi si dd analitic cuv6ntul

la dezbateri.

o Pentru proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, nu sunt discufii/ amendamente si este aprobat cu

1 1 voturi pentru, o ablinere gi 1 vot impotrivd .

. Pentru proiectul nr.2 de pe ordinea de zi, nu sunt disculii/amendamente si este aprobat

cu 12 voturi din 12.

r Pentru proiectul ff. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt disculii/amendamente si este aprobat

cu 12 voturi din 12.



Pentru proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi, nu sunt disculiilamendarnente si este aprobat

cu ll voturi pentru 1 abtinere.

Pentru proiectul nr. 5 de pe ordinea de zi, viceprimarul comunei aduce in disculie

strategia de dezvoltare a comunei pe termen lung, conform careia pe suprafata de 1,5 ha

din puctul "Cdrligi" aferent satului Ghigoieqti, se poate realiza o investitie privind crearea

unei zone de recreere si pescuit, fapt pentru care nu considera opoftuna aprobarea

inchirierii. Nu rnai sunt discuiii si se supune la vot proiectul de hotdrAre.

Se supune la vot Ei se respinge proiectul de hotdr6re cu 12 voturi impotriva.

Pentru proiectul nr. 6 de pe ordinea de zi, nu sunt disculiilamendamente si este aprobat

cu 12 voturi din 12.

Nu sunt disculii diverse.

Domnul presedinte declard inchise lucr6rile de sedin![, drept pentru care s-a incheiat

prezentul proces-verbal,

Pregedinte

Intocmit,
Seeretar

Stoleru Nicolae
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