JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei
in
31.07.2019,
astdzi
Incheiat
Stefan cel Mare, judetul Neamt
Domnul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citegte procesul verbal din sedinta anterioara. tn urma
prezentarii acesta este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti.
Sedinla este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, care aratd c[ sedinta a fost convocatd in
conformitate cu prevederile art. 39, alin.(l) din Legea 2l5l200l,privind administratia publica local6.
Se face apelul nominal al consilierilor si informeazd c6 la gedinta sunt prezenti un numdr de 13
consilieri locali..
Domnul pre;edinte de sedin!5, preia lucrarile si propune urmitorul proiect al ordinei de zi:
I ) Proiect de hotdrdre privind alegerea presedintelui de sedinta'
2) Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al
Compartimentului de asistenfi sociald din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei $tefan
cel Mare, judeful Neam!
3) Proiect de hotdrdre privind acordarea unui mandat special in Adunarea GeneralS a Asocialiei de
Dezvoltare IntercomunitarA "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului.
4) Proiect de hotdrdre privind implementarea proiectului de investifie ,,Modernizare sistem de iluminat
public stradal in Comuna $tefan cel Mare, judelul Neamf'
Nu intreabl dacd.se propun si alte proiecte de hot[r6re pentru ordinea de zi. Nu sunt propuneri.
Se aprobl cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Presedintele de qedin!6 constati ca toate proiectele de hotdrAre indeplinesc conditiile spre a fi supuse
dezbaterii si procedeazdlaprezentarea acestora. in urma prezentarii d[ analitic cuvdntul la dezbateri.
o Pentru proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, nu sunt discu{ii si este aprobat cu 13 voturi din 13.
o Pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt discufii/ amendamente si este aprobat cu 1 1 voturi
pentru si 2 abtineri.

o

o

Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, d-nul Consilier U1[ Petrea supune la vot amendarea
proiectului de hotarare, in sensul in care la art. l, votul consiliului local sa fie impotriva majorarii
pretului la apa potabila si canal la nivelul comunei Stefan cel Mare. Se supune la vot amendamentul
si este aprobat cu 13 voturi din 13.
Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobal cu cu 1 1 voturi pentru si 2 abtineri.
Pentru proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi, nu sunt discufii/ amendamente si este aprobat cu l3 din 13.

Discufii diverse

- Nu sunt

Domnul preEedinte declard inchise lucririle de sedinl6, drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces-verbal.

"ntocmit,

Secretar

.qw

Stolerd Nicolae

