
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEISTEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 28.02.2018, in cadrul sedintei extraordinare

a Consiliului Local al comunei $tefan cel Mare, judelul Neamt

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

$edinla este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, cate atata ca sedinta a lost
convocata in conformitate cu prevederile art. 39, alin.(1) din L egea215/2001, privind administratia
publica locald.

Se face apelul nominal al consilierilor si informeazi cd la sedinta sunt prezenti un num5r
de I I consilieri locali. Sedinta este declaratl legal constituitd. Lipseste d-nul consilier Pavelescu
Mihai si Stlnescu Vladimir.

Domnul presedinte de sedin!4 preia lucrarile si propune urmatorul proiect al ordinei de zi:

1) Proiect de hotardre privind privind aprobarea valorii de investilie qi solicitarea scrisorii de
garanlie din partea Fondul Nalional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici Ei Mijlocii
pentru proiectul de investilie ,,Modemizare drumuri de interes local, comuna $tefan cel Mare, judelul
Neam1"

2) Proiect de hotdrire privind privind aprobarea inchirierii directe a unei suprafele de I ha teren
pdsune din proprietatea privatd a comunei $tefan cel Mare,.iude(ul Neamt

Nu sunt propuse alte proiecte de hotarare pentru ordinea de zi.
Se aprobl cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.
Presedintele de sedinfS, prezinta proiectele de hotarare de pe ordinea de zi si da analitic cuvdntul

la dezbateri.
Nu sunt ridicate intrebdri sau propuse modific6ri de c6tre nici un consilier.
Pentru proiectul nr. I de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 1l voturi

pentru din 11 consilieri prezenti .

Pentru proiectul nr.2 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat eu 9 voturi
petrtru, o abtinere si un vot impotrivi.

Domnul presedinte declard inchise lucrdrile de sedinf6, drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces-verbal.

Pregedinte de tedinfi,
traru

Inlocmit, Secrelar
Stoleru Nicolae
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