ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMLINEI UMBRARESTI

proiect

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27 '09'2018 in sedinta ordinara a consiliului
local, care areloc la sediul consiliului
local la orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliul local
sunt prezenti
15.

Se informeaza

consilierii ca sedinta iste legal constituita si cain baza
art.3galin.(l) din Legea
nr'21512001privind administratia publica locala, rep"ublicatf
cu modificaril" .i
ulterioare si a
7 538 din 2l '09
"o-pretarile
'2018, a fost convocat consiliul local in sedinta oroira.'a
prin dispozitia
"t'

fiil"rT,:i

In continuare_se prezinta procesul verbal incheiat in
sedinta anterioara.
Nemaifiind alte completari si supus aprobarii, procesul
verbal este

"pentru" si apoi

aprobat cu un numar de

semnat.

Domnul Matei Toader , presedinte de sedinta

1' Raport privind activitateacompartimentului,
2. Discutii, intrebari, interpelari.
no,i"?Il"l

prezintaurmatorul proiect al ordinii de zi

l5 voturi

:

regisirul agricol-fonJn n.iu, septembrie 201g.

primar informeazaconsilierii ca ordinea de zi

-

se

mai compl eteazacu doua proiecte de

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii
solicitarii de garantie din partea Fondului de
rFN S.A. pentru obtinerea avansului de aol/o ur"."rif.oiectului ,,
Modernizare drumuri agricole comuna Umbraresti, judetul
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetuluiculuti,,.
de venituri si cheltuieli pe anul 201g.
Presedintele de sedinta supune aprobarii
local proiectul ordiniia" ri p.""u- ri
completarile si este aprobat
rn numur de 15 "on.iiiului
voturi ,,p.rt.r,,.
"u
Pentru punctul I al ordinii de zi, domnul primar prezintaproiectul
de hotarare privind aprobarea
prelungirii solicitarii de garantie din partea Fondului
de Garantare a creditului Rural IFN s.A. pentru
obtinerea avansului de 40%o aferent
iroiectului " Modernizare drumuri agricole comuna Umbraresti,
judetul Galati", precum si expunerea de
motive.
Doamna contabil prezintaraportul de.specialitate al
compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului comunei, iir domnii bondrache
Maricel, Rusu Valentin siNeica Gheorghe
ptezinta 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 aprobarea
prelungirii solicitarii de garantie din partea Fondului
de cu.antu.e a creditului Rural IFN s.A. pentru
obtinerea avansului de 40%o aferent proiectului Modernizare
"
drumuri agricole comuna Umbraresti,
judetul Galati", fiind aprobat cu un rrmu. de
l5 voturi ,,p*t r,,.
Pentru punctul 2 al ordinii de zi. domnul primar prezintaproiectul
de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si.chertuieri pe anul 201 g, precu* ,l
de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de.specialitate al"ffi"rea
compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului comunei, iar domnii dondrache
Maricel, Rusu valentin si Neica Gheorghe
prezinta rapoartele de avizarc 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 venituri si cheltuieli pe anul, 2018, fiindaprobat.u
u, nu11ur de l5 voturi ,,pentru,,.
Pentru punctul 3 al ordinii de zi domnul inguineiDruta
Toderel prezinta* nupo.t privind
activitatea compartimentului registrul agricol-fonlcl funciar
septemb.ie 20t g.
Nu sunt discutii pe marginea materialului prezentat.
se trece la punctul 4 al ordinii de zi - Discutii, intrebari, interperari.
Nu sunt discutii.
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de sedinta
declara inchise lucrarile
--- sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezintul proces verbal intr-un
singur .*.rptur.
Garantare a creditului Rural

INTOCMIT,
SECRETAR,

