
                              
PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 05.01.2018 

 
 În sedinta extraordinara a Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului 
nr.    268/29.12.2017, unde participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13, cât constituie consiliul 
local.  

Secretarul UAT Comuna Cimpineanca a pus la dispozitia consilierilor, in timp util procesul verbal 
incheiat in sedinta precedenta, pentru a fi analizat si aprobat. 

Se supune la vot apobarea procesului verbal din sedinta anterioara: 
- voturi pentru : 13 
- abtineri : 0 

     - voturi impotriva : 0 
 Se aproba procesul verbal din sedinta anaterioara cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi 

impotriva si 0 abtinere. 

  Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
I. Proiecte de hotarari: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  acoperirii definitive din excedentul bugetului local  pe 
anul 2017 a deficitului secţiunii de  dezvoltare cu suma de 141.000 lei: iniţiator primar Ivan Tudorel; 

II. Diverse. 

 

Se supune la vot ordinea de zi : 

- voturi pentru : 13 
- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 

 Se aproba ordinea de zi cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

Pct.1 de pe o.z. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  acoperirii definitive din excedentul bugetului 
local  pe anul 2017 a deficitului secţiunii de  dezvoltare cu suma de 141.000 lei 

     Ia cuvintul presedintele Comisiei economice    –  d-l Iancu Dumitru, care prezinta pct. de vedere 
al acesteia inclus in raportul de avizare – favorabil 
 Ia 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 : 13 

- abtineri :  0 
- voturi impotriva : 0 
Hotarirea a fost adoptata cu un numar de 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri. 

 

II. DIVERSE 
Presedintele de sedinta declara lucrarile sedintei inchise. 
Drept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA        CONTRASEMNEAZA 
          SECRETARUL COMUNEI 
      COTIGĂ CONSTANTIN            ROTARU OANA 

 
  


