ROMÂNIA
JUDEȚUL ROMÂNIA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 05.01.2017 în ședința de îndată a consiliului local Tătăranu, ora 1500.
Convocarea Consiliului Local Tătăranu s-a făcut prin Dispoziția primarului nr. 1/05.01.2017
Din inițiativa domnului Primar – Bărbieru Bănel, se convoacă ședința de îndată a Consiliului
local Tătăranu pentru ziua de 05.01.2016, ora 1500 la sediul Consiliului Local Tătăranu.
Domnii consilieri au fost convocați la ședința ordinară prin convocare scrisă cu numărul de
înregistrare 57/05.01.2017.
Din totalul de 13 consilieri în funcție sunt prezenți la ședință 12 consilieri, lipseşte nemotivat
d-ul consilier Matei Georgel.
La ședință participă d-ul primar Bărbieru Bănel.
Doamna secretară informează consilierii că ședința este statutară, legal constituită, și pot fi
luate hotărârile valabile.
Se dă citire procesului – verbal al ședinței din 29.12.2016.
Doamna secretară întreabă dacă sunt modificări sau completări în contextul procesului –
verbal.
Nemaifiind modificări sau completări în contextul procesului – verbal din 29.12.2016 în
conformitate cu prevederile art. 42, alin (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale
republicată și actualizată, se supune la vot procesul – verbal și cu 12 voturi *pentru*, 0 voturi
*împotrivă* şi 0 „abţineri” se aprobă procesul verbal.
Domnul președinte de ședință domnul consilier Son Alexandru, aceasta preia lucrările ședinței,
și dă citire proiectului ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind: acoperirea definitivă a secţiunii de dezvoltare din excedentul
bugetului local al comunei Tătăranu, judeţul Vrancea pe anul 2016
Se supune la vot ordinea de zi, şi cu 11 voturi « pentru », 0 voturi « împotrivă » şi 0 „abţineri”
se aprobă ordinea de zi.
I.

1. Se trece la discutarea primului punct al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind: acoperirea
definitivă a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Tătăranu, judeţul
Vrancea pe anul 2016
Domnul primar Bărbieru Bănel prezentă expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.
Raportul de specialitate este întocmit de doamna Bercaru Ecaterina la acest proiect de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă invită consilierii la discuţii pe marginea celor prezentate.
Nu sunt discuții pe marginea celor prezentate.
Doamna secretară informează consilierii despre numărul necesar de voturi pentru aprobarea
acestui proiect de hotărâre. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 12 voturi
« pentru », 0 « împotrivă » şi 0 „abţineri”, se adoptă proiectul de hotărâre.
Nefiind alte probleme de discutat la ordinea de zi președintele de ședință d- ul cons. Son
Alexandru, propune încheierea lucrărilor ședinței. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces –
verbal.
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