ROMANIA
proiect

JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAI- AL
COMUNEI UMBRARI]STI

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 14.08.2018 in sedinta extraordiuara a Consiliului local, care
are loc la sediul Consiliului local la orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliul local sunt prezenti 15.
Se infor.meaza consilierii ca sedinta este legal constituita si ca in baza art,39 alin.(2)
din Legea nr.Zl5l2OO1 privind adrninistratia publica looala, republicata, cu modificarile si
consiliul
complJtarile ulterioare ri u.onro"arii ru'. 6461 din 10.08.2018 a fost convocat
locai in seclinta extraordiuara prin dispozitia primarului'
Domnul Matei Toader, presedinti de sedinta, prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi
1. proiect de hotarare privind iectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 201 8,
proiect
Domnul primar informeaza consiliul local ca ordinea de zi se rnai compleleaza cu un
Publice prin
de hotarare privild predarea catre Ministerul l)ezvoltarii Regionale si Aclministratiei
conditiilor in
CompaniaNationala de Ilvestitii "CNI" - S.A. a amplasamentului si asigurarea
comun
vedeiea executarii obiectivului cle investitii "Construire sala de sport in sat Umbraresti,
Untbraresti, judetul Galati.
cu un ntlmar
Supus'aprobarii, proiectul orclinii de zi precum si completarea, sunt aprobate
de15 voturi pentru,
pentru pr.imul punct al ordinii de zi domnulprimar prezinta proiectul de hotarare privind
motive'
rectificareabugetulr,ri de venituri si cheltuielipe anul20l8, precum si expunereade
din aparatul
Doarnrra contabil prezinta raportul de specialitate al compirrtimentului de resorl
rapoarte
Gheorghe
siNeica
Vaientin
Rusu
specialitate al primarului, iar domnii Conclrache Maricel,
de avizare ale comisiilor de specialitate ale colsiliului local'
Dupa prezentarea tnaterialelor se trece la discutii'
proiectul de
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta supune aprobarii c91r:,]i{yi local
pe anul 2018, fiind aprobat cu un nun
hotarare privincl rectificarea Lugetului cle venituri si cheltuieli
de 15 voturi "Petltru"'
de hotarare privind
Pentru punctul 2 al ordinii cle zi dornnul prinrar prezinta proiectLrl
prin cornpania Natiorlaia
predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Achninistratici Publice
,,CNI,, S.A. a arnplasarnentJrii si asigurarea conclitiilor in vederea executarii obiectivr'
Investitii
Umbrtrresti, judetul Galati"
de investitii,rConstruire s:rla de sport in sat Urubrarcsti, comutra
precum si expunerea de rnotive'
de resofi din aparatu
Doarnna secretar prezinta raportul de specialitate al compartirnentului
Rusu valerttin siNeica Gheorghe
de specialitate nl primarului, iar dornnii Condrathe Maricel,
local.
rapoartele cle aviiare ale cornisiilor de specialitate ale oonsiliului
Dupa prezentarea materialelor se trece la disoutii'
local proiectul de
Nefiind alte cliscutii, presedintele cle sedinta sllpune aprobarii consiliului
si Administratiei Publice prin
hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale
si asigurarea conditiilor in
Co*puniu Nationala de Investitii "CNI" - S.A, a amplasamentulni
sport in sat Umbraresti, conrur
vederea executarii obiectilului cle investitii "Construire sala de
voturi "pentru"'
Umbraresti, judetul Galati", fiind aprobat cu un ntrmar de 15
inchise lucrarile
Dupa epuizarea tuturor cliscuiiilor preseclintele de se<lirtta declara
sedintei.

exet]llllar.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbai itttr-utr singur
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