ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI UMBRARESTI

PROCES

VERB

L

Incheiat astazi 17.09.20j19 in sedinta extraordinara a Consiliului local, care are loc la
sediul Consiliului localla orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun· Consiliul l?cal sunt prezenti 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal const~tuita si cain baza art.133 alin.(2)
lit.a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ lsi a convocarii nr. 7030 din
12.09.2019, a fost convocat consi1iullocal in sedinta extraor1inara prin dispozitia primarului.
In continuare se prezinta ]J>rocesul verbal incheiat in sedinta anterioara.
Nemaifiind alte completari si supus aprobarii, proce~ul verbal este aprobat cu un numar e
15 voturi "pentru" si apoi sernnat.
/
Dornnul Zaharia Ion , presedinte de sedinta, prezintf urmatorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privinq modificarea Organigramei si Statului de functii ale
Primariei comunei Umbraresti, j~Cletul Galati- initiator dl.p~mar.
2. Proiect de hotarare privincl constituirea comisiei localfe de ordine publica a comunei
Umbraresti, judetul Galati si apro;barea Regulamentului de o ganizare si functionare a acesteiainitiator dl.primar.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul ordinii de zi si este
aprobat cu un numar de 15 voturi ''pentru' '.
Pentru punctul 1 al ordinii de zi, dornnul primar prer,inta proiectul de hotarare privind
modificarea Organigramei si Statului de functii ale Primari1i comunei Umbraresti, judetul Galati
·
precum si referatul de aprobare.
Doarnna secretar prezinta raportul de specialitate al 9ompartimentului de resort din apara ul
de specialitate al primarului comunei, iar domnii Condrach1 Maricel, Rusu Valentin si Neica
Gheorghe prezinta rapoartele de 1avizare ale comisiilor de s~ecialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii prese1dintele de sedinta supune ~robarii consiliului local proiectul d
hotarare privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale Primariei comunei Umbrare ti,
judetul Galati, fiind aprobat cu Jn numar de 15 voturi ''pe+ ru''.
Pentru punctul 2 al ordi~i de zi , dornnul primar pr,zinta proiectul de hotarare privind
constituirea comisiei locale de ordine publica a comunei Urbraresti, judetul Galati si aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, pre/curn si referatul de aprobare.
Dornnul viceprimar prez¥ta raportul de specialitate al eompartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei, iar dornnii (}ondrache Maricel, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezinta rapoa7ele de avizare ale comisiilb
/ r de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materia~elor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii presedintele de sedinta supune aprobarii consi,liului local proiectul d
hotarare privind constituirea comisiei locale de ordine pubtica a comunei Umbraresti, judetul
Galati si aprobarea Regulamentrlui de organizare si functionare a acesteia, fiind aprobat cu un
numar de 15 voturi "pentru" .
/
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de se dinta declara inchise lucrarile sedint i.
1
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verb •1 intr-un singur exemplar.
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