
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi I 1.10.2019, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local

al comunei $trfm cel Mare, judelul Neaml

Sedinla este deschisa de primarul comunei, Ouatu Sorin, care arutd c[ aceasta a fosit convocatd

in conformitate cu prevederile art. 134, alin.(2) din Codul administrativ, prin Dispozilia 132 din

04.10.20r 9.

Se face apelul nominal al consilierilor si se informeazd, cd,la qedinta sunt prezenti tm numdr de

l3 consilieri locali. $edin{a este declarat5 legal constituit[.

Domnul Stoleru Nicolae, secretarul general al comunei, citegte procesul verbal din sedinta

anterioara. in urma pre zentarii,nu sunt fEcute precizdricu privire la omisiuni sau modificdri de conlinut

qi este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti.

Se constatd sfhrsitul mandatului d-nul consilier Ferbei Ioan din calitatea de pre;edinte de

qedin!6. Conform proiectului nr.1 de pe ordinea de zi, este propus d-nul consilier Costel Ilie. Se supune

la vot propunerea si este aprobatd cu 13 voturi din 13.

Domnul preqedinte de sedintd, conform programului de desftqurare a Eedinlei, preizr lucrarile si

propune urmdtoarea ordine de zi;

2) Proiect de hotlrire privind stabilirea salariului de bazil pentru func{ia contractuall de qef
serviciu situa{ii de urgen{i din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei $tefan cel
Mare, judeful Neam{.

Initiator - primar, Ouatu Sorin

3) Proiect de hotir0re privind rectificarea bugetului local.

Initiator - primar, Ouatu Sorin

Presedintele de qedinf d face precizareaci toate proiectele de hotdr6re indeplinesc conditiile legale
in vederea introducerii pe ordinea de zi a sedintei.

Se intreabd dacl se propun modificdri sau alte proiecte de hotdrAre pentru ordinea de zi. Nu sunt

propuneri de alte proiecte pe ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi Ei este aprobatd cu 13 voturi

din 13.

Preqedintele de gedinlI prezintdproiectele de hotardre de pe ordineade zi Ei d[ cuvdntul initiatorului

acestora in vederea sustinerii.

1) Pentru proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, nu sunt intrebdri/discutii sau amendamente, fapt
pentru care este supus la vot.

Se aprobl proiectul de hotirire cu 12 voturi pentru Ei o ab{inere.

2) Pentru proiectul nr.2 de pe ordinea de zi, primarul comunei face precizarea ca suma de 500



mii lei primitd de la Consiliul Judefean Neam! a fost distribuitd pe capitolele bugetare ce'inregistreazi
deficit pe anul 2019, conform referatului de fundamentare. Se analizeazd proiectul de hotdr6re qi nu
sunt discufii sau amendamente qi este supus la vot.

Se aprobi proiectul de hotflrflre cu 13 voturi din 13.

Discufii diverse.

D-nul consilier Pavelescu Mihai, face cunoscut consiliului local riscurile de circulat.ie constatate
pe drumul judetean 208 G, in zona scolii gimanziale Dr. Emanuiel Rigler, unde datorita opririlor
neregulamentare, a drumului in curbd si a vitezei de circulatie se pot intampla acidente cu consecinte
grave. Se mentioneazd ca riscurile identificate au fost conformate de mai multi cetateni ai comunei.

Se propune a se solicita Consiliului Judetean Neamt modificarea regimului de circulatie pe
sectorului drumului 208 G din zona de centru a satului $tefan cel Mare, in sensul schimbarii
amplasamentului trecerii de pietori cu aproximativ 50 m spre Nord, pentru o mai buna vizibilitate, atat
pentru goferi c6t si pentru pietoni, montarea unui semn de oprirea interzisa in dreptul monumentului -
Hanul de la $erbeqti qi mutarea statiei de autobuz la aproximativ 100 m spre nord, in zonLa imobilului
cunoscut cu denumirea de "Rateg".

Se supune la vot propunerea si este aprobat6 cu 13 voturi. Se pune in vederr: primarului
comunei, prezent in Eedinf6, sd intocmesca in numele Consiliului Local o solicitare catre Consiliul
Judelean Neam!, prin care sd solicite schimbarea regimului de circulatie pe DJ 208 G, conform celor
menfionate Ei aprobate anterior.

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

Preqedinte de gedin(i,
Ilie Costel

Into,:mit,
Secretar
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