
JLDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi 31.10.2019, tn cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local

al comunei $tefan cel Mare, judelul Neaml

Sedinta este deschisa de secretarul comunei, care aratd, cd aceasta a fost co.nvocatl in
conformitate cu prevederile art. 134, alin.(2) din Codul administrativ, prin Dispozilia 132 din

04.10.20t9.

Se face apelul nominal al consilierilor si se informeazd, cdla qedinta sunt prezenti un numdr de

12 consilieri locali. Absenteazd motivat d-nul consilier Munteanu Rareq Mihail. $edinfa este declaratd

legal constituit5.

Domnul Stoleru Nicolae, secretarul general al comunei, citeqte procesul verbal {in sedinta

anterioara. in urma pre zentarii,nu sunt ftcute precizdri cu privire la omisiuni sau modificdri r1e continut

Ei este aprobat de unanimitatea consilierilor prezenti.

Domnul preqedinte de sedinfd, conform programului de desfrEurare a qedinfei, preia lucrdrile qi

propune urmdtoarea ordine de zi:

1) Proiect de hotlrire privind modificarea qi completarea H.C.L. nr. 39 din 1t0.11.2005
privind infiin{area, organigrama qi numirul de personal ale Serviciului Voluntar pentru
Situafii de urgenfi al comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neam{.

Initiator - primar, Ouatu Sorin

2) Proiect de hotirire privind modificarea Regulamentului pentru inregistrarea, eviden{a,
radierea qi circulafia vehiculelor de pe raza comunei $tefan cel Mare, care nu surnt supuse
inmatriculirii

Initiator - primar, Ouatu Sorin

3) Proiect de hotir6re privind aprobarea scoaterii din func(iune Ei casarea unui nnijloac fix
din domeniul public al Comunei $tefan cel Mare, aflate in concesiune la Compania
Judefeanl APASERV S.A.

Initiator - primar, Ouatu Sorin

Presedintele de qedintd face precizareacd toate proiectele de hotdrdre indeplinesc conditiile legale
in vederea introducerii pe ordinea de zi a qedintei.

Se intreabd dacd se propun modificdri sau alte proiecte de hotdrdre pentru ordinea de zi. Nu sunt

propuneri de alte proiecte pe ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi qi este aprobat d cut 12 voturi
din 12 consilieri prezen[|

PreEedintele de qedinf d prezintd, proiectele de hotar6re de pe ordin ea de zi qi dd ulterior cuvdntul la

dezbateri,



1) Pentru proiectul nr. I de pe ordinea de zi,

pentru care este supus la vot.

Se aprobl proiectul de hotlrdre cu 12 voturi din

2) Pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi,

pentru care este supus la vot.

Se aprobl proiectul de hotlrire cu 12 voturi din

3) Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi,

pentru care este supus la vot.

Se aprob[ proiectul de hotlrfire cu 12 voturi din

Discufii diverse - nu sunt

nu sunt intrebdri/discutii sau amendamente, fapt

12 consilieri prezen{i.

nu sunt intrebdri/discutii sau amendamente, fapt

12 consilieri prezenfi.

nu sunt intrebdri/discutii sau amendarnente, fapt

12 consilieri prezenfi.

Domnul preqedinte de qedinld declard inchise lucr6rile, drept pentru care s-a incheiaLt prezentul
proces-verbal.
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