
                              
 

 

PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 14.12.2018 

 

 
 In sedinta extraordinaraa Consiliului Local Cimpineanca, convocata prin dispozitia Primarului nr.    
132/2018, unde participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13, cit constituie consiliul local . 

Secretarul comunei Cimpineanca a pus la dispozitia consilierilor, in timp util procesul verbal 
incheiat in sedinta precedenta. 

Se supune la vot procesul verbal din sedinta anterioara : 
- voturi pentru - 13 
Presedintele de sedinta da citire o.z. : 
I. Proiecte de hotarari: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV, 
anul 2018: 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 hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe 
trimestrul IV, anul 2018.  

Domnul Pimar ii informeaza pe domnii consilieri ca doreste sa achizitioneze un numar de 13 ghirlande 
de 8 metri lungime  si cu o latime de 1 metru, pe care le va monta domnul Pepene. Se prezinta si locatiile 
unde vor fi amplasate. Am solicitat de asemenea sa imi achizitionez un laptop deoarece acesta este foarte 
vechi. Am propus introducerea in buget a sumelor pentru indemnizatia de vacanta si de hrana sa le avem 
prinse in buget. 

 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. 

 Doamna Paraschiv Marinela doreste sa stie ce ce intampla cu lucrarile de canalizare, cand vor fi 
finalizate pe str. Fintanelor iar domnul primar o informeaza ca pana pe data de 21 decembrie trebuie sa 
termine cu acea strada. 

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa, drept penru care s-a incheiat prezentul proces 
verbal. 
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