JUDETULNEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
STEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31.01.2014, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei
Stefan cel Mare, judetul Neamt

Domnul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citeste procesul verbal din

sedinta

anterioara.

Sedinta este deschisa de primarul comunei, Sorin Ouatu, care arata ca sedinta a fost
convocata in conformitate cu prevederile ar1. 39, alin. ldin Legea 215/2001, privind administrarea
publica locala.
Se face apelul nominal al consilierilor si informeaza ca la sedinta sunt prezenti un numar
de l3 consilieri locali. Se declara sedinta legal constituita.
Domnul presedinte de sedinta, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al ordinei de zi:
1) Proiect de hotarare privind aprobarea programului de achizitii publice pentru anul 2014
2) Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul2014
3) Proiect de hoatarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 51 din 24.12.2013 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
4) Proiect de hoatarare privind incheierea executiei bugetare pe anul 2013 -sectiune dezvoltare-.
Nemaifiind alte propuneri se aproba in unanimitate ordinea de zi.
Presedintele de sedinta, Mares Florin Vasile, da cuvantul domnului primar Sorin Ouatu, pentru
proiectele de hotarare de pe ordinea de zi.
prezenta
a
Se supun dezbaterii proiectele de hotarare prezentate.
Pentru proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, domnul consilier Vizitiu Costel ridica problema
nejustificarii investitiei "Reabilitare monument istoric Han Serbesti" si propune radierea acesteia din
programul de achizitii publice pentru anul 2014. Se supune la vot propunerea si este respinsa cu 12
voturi si o abtinere. Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat cu 13 voturi din 13.
Pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 13 voturi din 13.
Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu l3 voturi din 13.
Pentru proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 13 voturi din 13.

Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile de sedinta, drept pentru care s-a incheiat
prezentul proces-verbal.

Intocmit Secretdr
Stoleru'Nicolae
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