
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 01 martie 2017 
 
 In sedinta extraordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
58/2017, unde participa un numar de 12 consilieri din totalul de 12, cit constituie consiliul local . 

Secretarul comunei Cimpineanca a pus la dispozitia consilierilor, in timp util procesul verbal 
incheiat in sedinta precedenta, pentru a fi analizat si aprobat. 
 Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
 I. Proiecte de hotarari: 

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/19.12.2016 privind 
aprobarea: Indicatorilor tehnico-economici  ai obiectivului de investiţii    „REABILITARE, 
MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CLADIRE EXISTENTA IN VEDEREA 
FUNCTIONARII SEDIULUI ADMINISTRATIE PUBLICE LOCALE COMUNA 
CIMPINEANCA”: iniţiator primar Ivan Tudorel 

 
II. Diverse. 
  
Se supune la vot ordinea de zi : 
- voturi pentru : 12 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
 

 Se aproba ordinea de zi cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 
 

Pct.1 de pe o.z. 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
75/19.12.2016 privind aprobarea: Indicatorilor tehnico-economici  ai obiectivului de investiţii    
„REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CLADIRE EXISTENTA IN 
VEDEREA FUNCTIONARII SEDIULUI ADMINISTRATIE PUBLICE LOCALE COMUNA 
CIMPINEANCA” 

Domnul primar prezinta nota de fundamentare la acest proiect de hotarare. 
 I-a cuvintul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de vedere al 

acesteia inclus in raportul de avizare – Favorabil 
I-a cuvintul presedintele Comisiei juridice d-l Lepadatu Ionel Costel , care prezinta pct. de vedere al 

acesteia inclus in raportul de avizare – Favorabil 
Se supune la vot : 

      - voturi pentru : 12 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Președintele de ședință declară lucrările ședinței închise. 
Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
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