ROMANIA
JUDETUL GALATI

proiect

CONSILIUL LOCAL AL
COMTINEI UMBRARESTI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29.11.2018 in sedinta ordinara a Consiliului local, care are loc la sediul Consiliului
local la orele 16,00.
Din totalul de l5 consilieri care compun Consiliul local sunt prezenti 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita si ca in baza art.39 alin.(1) din Legea
nr.2l5l200l privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a
convocarii nr. 8984 din 22.11.2018, a fost convocat consiliul local in sedinta ordinara prin dispozitia

primarului.
In continuare

se prezinta procesul verbal incheiat in sedinta anterioara .
Nemaifiind alte completari si supus aprobarii, procesul verbal este aprobat cu un numar de l5

voturi "pentru" si apoi semnat.
Domnul Druta Panaite , presedinte de sedinta, prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 201g.
2- Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 12.000 lei pentru achizitionarea si montarea
de ghirlande luminoase ut ocazia sarbatorilor de iarna.
3' Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizareaSerbarii
Pomului de Craciun pe anul20l8.
4. Discutii, intrebari, interpelari, prezentarea unor cereri.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul ordinii de zi si este aprobat cu
un numar de l5 voturi "pentru".
Pentru punctul I al ordinii de zi, domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, precum si expunerea de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate, iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezintarapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului de veniturisi cheltuieli pe anul2018, fiind aprobat cu un numar de l5 voturi ',pentru,,.
Pentru punctul 2 al ordinii de zi, domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind alocarea
sumei de 12.000 lei pentru achizitionarea si montarea de ghirlande luminoase cu ocazia sarbatorilor
de iarna, precum si expunerea de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate, iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare privind alocarea
sumei de 12.000 lei pentru achizitionarea si montarea de ghirlande luminoase cu ocazia sarbatorilor
de iarna, fiind aprobat cu un numar de 15 voturi "pentru".
Pentru punctul 3 al ordinii de zi, domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind alocarea
sumei de 10.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pe anul 2018,precum si
expunerea de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate, iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezinta rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare privind alocarea
sumei de 10.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun pe anul 2018, fiind aprobat cu
un numar de l5 voturi "pentru".
Se trece Ia punctul 4 al ordinii de zi - Discutii, intrebari, interpelari, prezentarca unor cereri.
Domnul primar - informeaza consilierii ca vineri 30 noiembrie se face slijba la Biserica cu ocazia
zilei de 1 Decembrie, participa invitati din Republica Moldova. Consilierii vor fi prezenti la acest
eveniment.
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proaes verbal intr-un singur exemplar.
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