ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMLTNEI UMBRARESTI

proiect

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 10 aprilie 20 t 8 in sedinta extraordinara
a consiliului local, care
are loc la sediul Consiliului local la orele
16,00
Din totalul de 15 consilieri care compu:n Consiliul
local sunt preze,ti 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este
legal constituita si ca i, baaa art.39alin.(2)
din Legea nr'21512001 privind administratia publicaiocala
, repub licata,cu nrodificarile si
completarile ulterioare si a convocarii nr. :oos
ain 04.04.201g a fost convocat consiliul
local in sedinta extraordinara prin dispozitia primarului.
Domnul Iancui Valerica, presedinte de, sedinta, prezintaurmatorul
proiect al
ordinii de zi:
Proiect de hotarare privind modificarea.si completarea
anexei la Hotararea consiliului
local Umbraresti nr.l4 din 3 I .08.1999 de insusire
u lrr.ntu*lui bunurilo,
apartin
domeniului public al comunei umbraresti, judetul
Galati.
Supus aprobarii, proiectul ordinii de"zi este
up.oiut cu un numar del5 voturi pentru.
Domnul primar prezintaproiectul de hotarar:e p.iuira
modificarea si cornpletarea anexei la
Hotararea consiliului local Umbraresti nr.l4
din : t.bs. :r/99 deinsusire a Inventarului
bunurilor
care apartin domeniului public al comunei
Umbraresti, jujetul Galati, precum si expunerea
de
motive la proiectul de hotarare.
Domnul inginer Druta Toderel prezintaraportul de
specialitate al corrrpartimentului de
resort din aparatul de specialitate al primarului,
iar domnii condrache Maricel, Rusu valentin
si
Neica Gheorghe rapoartele de avizare ale comisiil,,r
a" .p"J;it"";i" ffir;ii,t.ri ro"ut.
Dupa prezentarea materialeror se trece ra rjiscutii.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta supune
aprobarii consilitrlui local
proiectul de hotarare privind modificarea
si complet*.u
la Hotararea clonsiliului local
Umbraresti nr'14 din 31.08.1999 de insusire a Inventarului
bunurilo r careapartin domeniului
public al comunei umbraresti, judetul Galati,
fiina up.oilicu un numar de l5 vor1ri,,pentru,, .
Dupa epuizareatuturor discutiilor presedintlle de
sedinta declara inch:ise lucrarile
sedintei.
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Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal
intr-un singur e.xemplar.
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