ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

PROCES
I

VERB

L

Incheiat astazi 29.08.20\19 in sedipta ordinara a Consil ului local, care are Ioc Ia sediul Consiliului
local Ia orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care co~pun Consiliullocal sunt prezenti 15.
Se informeaza consilierii\ca sedinta este legal constituit~ sica in baza art.133 alin.(1) din OUG
nr.57/03.07.2019 privind Codul si a convocarii nr. 6491 din 22 . 0 ~ .2019, a fost convocat consiliullocal in
1
sedinta ordinara prin dispozitia primarului.
\
In continuare se prezinta PfOCesul verbal incheiat in sedinta anterioara.
Nemaifiind alte completar~ si supus aprobarii,
procesul v hal este aprobat cu un numar de 15
1
voturi "pentru" si apoi semnat.
Domnul Zaharia Ion , presedinte de sedinta, prezinta mm torul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind\modifica~ea art.67 alin.(2) si ( ) din Regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului local Umtilraresti, j~detul Galati- initiato dl.primar.
2. Prezentarea Deciziei nr. 27/2016/2/29.07.2019 prec
si a Deciziei nr. 21119.08.2019 a
Camerei de Conturi Galati.
3. Discutii, intrebari, interpe~ari.
Domnul primar informeaz~ consiliu~ local ca ordinea de i se mai completeaza cu un proiect de
hotarare ca urmare adresei nr. 17978 din 26.08.2019 a DGFPS Gal ti :
- Proiect de hotarare privind \rectificarea bugetului de veni ri si cheltuieli pe anul 20 19.
Presedintele de sedinta supune aproba~ii consiliului local pr iectul ordinii de zi precum si
completarea, fiind aprobat cu un nu~ar de 15 jYOturi "pEmtru".
Pentru punctul 1 al ordinii de zi, domnul primar prezinta roiectul de hotarare privind modificarea
art.67_ alin.(2) si ~3) din Regulament?l de orgaflizare si functionare Consiliului local Umbraresti,judetul
Galati, precum Sl expunerea de motive.
Doamna secretar prezinta rapbrtul de specialitate al compart mentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului comunei, i~r domnii Condrache: Marice!, usu Valentin si Neica Gheorghe
prezinta rapoartele de avizare ale cor isiilor delspecialitate ale cons liului local.
Dup~ prezent~rea r_r:taterial~lo~ se trece If discutii.
..
.. .
.
Nefimd alte d1scutn presedmtele de sedlnta supune aprobarn consilmlm local pr01ectul de hotarare
privind modificarea art.67 alin.(2) si b ) din Regulamentul de organ zare si functionare a Consiliului local
Umbraresti, judetul Galati, fiind apr9bat cu un humar de 15 voturi ' pentru" .
Pentru punctul 2 al ordinii de zi , domnhl primar prezinta pr iectul de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe ~nul2019, 1 precum si expunere de motive.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al comparti entului de resort din aparatul de
specialitate al primarului comunei, iat domnii Condrache Maricel, su Valentin si Neica Gheorghe
prezinta rapoartele de avizare ale corrhsiilor de specialitate ale consi iului local.
Dupa prezentarea materialelor sb trece Ia cliscutii.
Nefiind alte discutii presedinteie de sed~ta supune aprobarii c nsiliului local proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetulu~ de venituri si cheltu.ieli pe anu 2019, fiind aprobat cu un numar de 15
voturi "pentru" .
\
Se trece Ia punctul3 al ordinii de zi, doamna secretar prezinta Decizia nr. 27/2016/2/29.07.2019
precum si a Decizia nr. 21/19.08 .2~ 19 a Carherei de Conturi G lati, pentru a lua la cunostinta si a
urmari modul de ducere la indeplinlire a masprilor dispuse.
Pe baza celor prezentate nu shut discutii.
In continuare se trece Ia punctul\4 al ordin~i de zi - Discutii, in ebari, interpelari, nu sunt discutii.
Dupa epuizarea tuturor discutiil<ilr presedintele de sedinta decl a inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prbzentul proces verbal intr-un si gur exemplar.
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