ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMLINEI UMBRARESTI

PROIECT

PROCES VERBAL
Incheiat asta2i08.10.2018 in sedinta
de indata a consiliului local,
care
Consiliului local la orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care
compun consiliul local sunt prezenti
15.
Se informeaza consilierii ca
sedinta
r"g"i."nstituita
,i
din Legea rr'215/2001 privind
aomilstrati" "r,"
"iinu*a art.39 arin.2)
, ,.pubticata, cu modificar,e si
completarile ulterioare a
nr. lgiz aiiog. i0-2or g a fost convocat
'i pri"
"orrro"arii
local in sedinta de indata
cons,iul
airpozitia primarului.
are loc la sediul

diil?;;Jiu

consiliu,ff#rffi,p;i'ro;:doresed-intere d" s"dinta care va conduce lucrarile

sedinteror de

Domnul Matei Toader propune pe
domnul Druta Panaite care este
ales de toti consilierii.
Druta panaite, presedinte d. r"din;;'
)rezintaurmatorur proiect al
ordinii o.
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Proiect de hotarare privind aprobarea
platii sume i de 2477,1g lei catre
AFIR,
reprezentand penalitati de 0,lYo
calculata la rrr"*."
rr-uru de platit,
in vederea modificarii contractului
"rigiuitu
., Modernizare
;il;?oiectului
drumuri
agricole Comuna Umbraresti, judetul
Galati,,.
Supus aprobarii, proieciul ordinii
de zi este aprobat cu un numar
de 15 voturi pentru.
Domnul primar prezinta proiectul
de
p.rr.a
moaincarea
si".omptetarea anexei
!9t'drar.
Ia Hotararea consiliului local
umbraresti nr.50
din o+.i r. up- barca platii sume i de
2477,rg lei
catre AFIR reptezentand penalitati
de 0,1%o calcutututi valoarea
eligibila
nerambursabila
ramasa de platit' in vederea modificarii
contractului de finantare aferent proiectului .,
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carati
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expunerea de

Doamna contabil prezintaraportul
de specialitate al compartimentului
de resort din
aparatul de specialitate al primarului.
Dupa prezentareamaterialelor se
trece la discutii.
Nefiind alte discutii, presedintele.de.sedini;-r;;".
aprobarii consiliului local
proiectul de hotarare privind aprobarea
platii sume i a" ziil,tg lei catre AFIR,
reprezentand
penalitati de 0'l%o calculata la valoareu.tigibitu
r"ru.rburrubila ramasa de platit, in vederea
modificarii contractului de finantare aferen"t
p.oi..iJriJ'Mod.mirur.
agricole
comuna Umbraresti, judetul Garati',
, fiind aprobat"u rn.ru-* de r5 voturi,,pentru,,.
Dupa epuizareatuturor discutiilor pr.r.airt.i.
a. s.oirta declara in.r,ir. lucrarile
sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces verbal intr-un singur exemplar.
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