ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 29.12.2015, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comuneiPietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.368/23.12.2015 a Primarului
com. Pietroasele, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fostprezenti 12 consilieri locali, din
totalul celor 13 consilieri din componentaConsiliului Local, lipsind nemotivat
domnul Anghelache Cornel si delegatul satesc Zainescu Matei.
La sedinta participa, fara drept de vot domnul Enache Cornel, primarul
comunei Pietroasele si doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-na Badea Adriana – consilier juridic;
-d-nul Petrache Ion, inspector contabilitate;
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen
legal de catre doamna Matache Aurelia, secretarul comunei, prin intermediul
avizierului si pagina de internet si cuprinde urmatoarele:
1.Proiect de hotarare privind efectuarea unui imprumut din excedentul
bugetului local acumulat in anii precedenti pentru acoperirea temporara a
golului de casa.
2.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local al comunei sunt deschise de
catre doamna Matache Aurelia, secretar comuna, care anunta ca sedinta este
legal constituita, fiind convocata in termen legal prin dispozitia domnului
primar, apoi anunta cvorumul sedintei.
Doamna Matache Aurelia, secretar comuna:
,,Buna ziua domnilor consilieri.Din numarul total de 13 membri ai Consiliului
Local sunt prezenti 12.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de15.12.2015 a fost
insusit de catre domnii consilieri si nu au fost obiectiuni.

In continuare presedintele sedintei supune la vot proiectele ordinii de zi.
Se prezinta materialele care fac obiectul primului proiect de hotarare,
respectiv efectuarea unui imprumut din excedentul bugetului local acumulat
in anii precedenti pentru acoperirea temporara a golului de casa.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar care da
citire pe articole prezentului proiect de hotarare si expunerii de motive.
Se
da cuvantul domnului Petrache Ion, inspector in cadrul
compartimentului buget finante-contabilitate care prezinta raportul ce
insoteste prezentul proiect de hotarare.
Se solicita discutii.
Domnul consilier Mocanu Laurentiu arata in cuvantul sau ca acest
lucru este util pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul Primariei fiind
necesara efectuarea de cheltuieli cu salariile sau bunurile si serviciile.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind
aprobat cu 12 voturi pentru.
In continuare se trece la alegerea presedintelui de sedinta pentru
urmatoarele 3 luni.
Domnul Croitoru Pompiliu propune presedinte de sedinta pentru
urmatoarele 3 luni pe doamna consilier Balaceanu Daniela.
Propunerea este votata in unanimitate de voturi.
In continuare conislierii locali dau citire rapoartelor privind activitatea
desfasurata in cadrul consiliului local pe anul 2015.
In incheiere, domnul Badulescu Mircea , declara inchise lucrarile
sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua)
exemplare, spre cele legale.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier ,

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

