
JUDITUL NEAM'T
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEISTEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
lncheiat astazi 31.05.2017, tn cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei

Stefan cel Mare, judetul Neamt

Domnul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citeste procesul verbal din sedinta
anterioara. In urma prezentarii acesta este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti.

, Sedinta este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, care arata ca sedinta a fost
convocata in conformitate cu prevederile art. 39, alin.l din Legea 21512001, privind
administratia publica locala.

Se face apelul nominal al consilierilor si informeaza ca la sedinta sunt prezenti un nrunar
de 13 consilieri locali. Sedinta este declaratd legal constituitE.

Domnul presedinte de sedinta, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al ordinei de
zi:

1) Proiect de hotarare privind aprobarea investiliei de 1.186.285,80 lei din care 953.176,38 lei
valoare eligibild Si 233.109,42 lei valoare neeligibild (44.641,06 lei pentru realizare investitiei
si 188.468,36 lei, valoare WA), privind proiectul: ,,Modernizare, renovare Si dotare cdmin
cultural din Satul GhigoieSti, Comuna $tefan cel Mare, Judelul Neaml, finanlatd prin FEADR
Submdsura 7.6 PNDR - Agenlia pentru Finanlarea Investiliilor Rurale "

2) Proiect de hotarare privind aprobarea solicitirii scrisorii de garanlie in valoare de 474.325,50
lei de la Fondul Nalional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici qi Mijlocii,
reprezentAnd 100% din valoarea avansului in suma de 474.325,50 lei a Contractului de

finantare nr. C0760CN00031512900234 din 01.03.2017, privind proiectul ,,Modernizare,
renoyare Si dotare cdmin cultural din Satul GhigoieSti, Comuna $tefan cel Mare, Judelul
Neam1, finanyatd prin FEADR Subtndsura 7.6 PNDR - Agenlia pentru Finanlarea Investifiilor
Rurale "

3) Proiect de hotardre privind rectificarea bugetului local.

Se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Presedintele de sedin!5, prezinta proiectele de hotarare de pe ordinea de zi. In urma

prezentarii se supun analitic dezbaterii si votirii.
Pentru proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, nu sunt dezbateri si amendamente si este

aprobat cu 13 voturi din 13.
Pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt dezbateri si amendamente si este

aprobat cu 13 voturi din 13.

Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, nu sunt dezbateri si amendamente si este

aprobat cu 13 voturi din 13.

Nu sunt propuneri sau discutii la punctul de pe ordinea de zi-diverse.
Domnul presedinte declard inchise lucrdrile de sedin!6, drept pentru care s-a incheiat

prezentul proces-verbal.

Pregedinte de gedinf5,
Movileanu Vasile


