Proces – verbal
încheiat azi 23 mai 2011 cu ocazia derulării şedinţei ordinare de consiliu local
Sedinţa a fost convocată la data de 18 mai 2011 cu Dispoziţia nr.269/2011.
Secretarul anunţa ca din totalul de 9 consilieri sunt prezenţi 9.
Domnul primar mulţumeşte consilierilor că au dat curs convocării şi dă cuvântul
preşedintelui de şedinţă.
D-nul preşedinte ales Popovici Teodor deschide lucrările şedinţei şi atrage atenţia
consilierilor asupra respectării Regulamentului de funcţionare a consiliului local
D-nul Popovici supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare care a fost dat
spre studiere cu 5 zile înainte de data şedinţei.
Procesul- verbal este adoptat cu unanimitate de voturi de către cei prezenţi.
Domnul preşedinte supune la vot proiectul Ordinii de Zi care a fost dat spre studiere
cu 5 zile îninte de data şedinţei.
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trimestrul I din
anul 2011.
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
Nefiind alte propuneri Ordinea de Zi este adoptată în unanimitate de către cei
prezenţi.
Pentru pct.I doamna referent contabil dă citire unui raport întocmit în vederea
susţinerii proiectului.
HCL nr.9 este adoptată cu unanimitate de voturi.
Pentru punctul 2 domnul primar dă citire Planului întocmit de reprezentanţii OSPA
sprijiniţi de primărie şi dă explicaţii la întrebările domnilor consilieri.
Se trece la procedura de votare Hotărârea cu nr.10 este adoptată cu unanimitate de
voturi.
Ordinea de Zi fiind epuizată domnul secretar atrage atenţia consilierilor care nu au
depus declaraţiile de avere şi interese, în contextul noii legi, acestora revenindu-le întreaga
responsabilitate pentru neconformare.
In final, după epuizarea Ordinii de Zi domnul primar anunţă că pentru viitor va trebui
luată în discuţie situaţia sediului poştei, primăria fiind notificată că în scrt timp Poşta va
preda clădirea Primăriei.
Nemaifiind alte discuţii doamnul Popovici declară închise lucrările şedinţei.
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