
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
STEFAN CEL MARE

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 20.03.2074. in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei

Stefan cel Mare, judetul Neamt

Domnul Stoleru Nicolae, secretarul comunei, citeste procesul verbal din sedinta

anterioara.
Sedinta este deschisa de primarul comunei, Sorin Ouatu, care arata ca sedinta a fost

convocata in conformitate cu prevederile art. 39, alin. ldin Legea 21512001, privind
administrarea publica locala.

Se face apelul nominal al consilierilor si informeaza ca la sedinta sunt prezenti un
numar de 1 1 consilieri locali. Lipseste motivat consilierii Ciubotaru Vasile Ovidiu si Mares

Florin Vasile.
Domnul presedinte de sedinta, preia lucrarile si propune urmatorul proiect al

ordinei de zi:

1) Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei "Liziera de salc6m in extravilanul satului Stefan

cel Mare, punct denumit Holm".
2) Proiect de hotarare privind aprobarea programului cu actiunile ce se vor desfasura in anul 2014

pentru buna gospodarire si salubrizare a localitatilor Comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt.
3) Proiect de hotarare privind aprobarea demolarii imobilului "Cladire scoala" -sat Bordea

Nemaifiind alte propuneri se aproba in unanimitate ordinea de zi.
Presedintele de sedinta, Munteanu Rares Mihail, da cuvantul domnului primar Sorin

- Ouatu, pentru a prezenta proiectele de hotarare de pe ordinea de zi.
Se supun dezbaterii proiectele de hotarare prezentate.

Pentru proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 11

voturi din 11.

Pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, nu sunt amendamente si este aprobat cu 11

votud din 1 1.

Pentru proiectul nr. 3 de pe ordinea de zi, consilierii Timofte Constantin si Juncu

Gheorghe propun amanarea votarii proiectului de hotarare in vederea consultarii opiniei
publioe cu privire la demolarea scolii din sat Bordea. Se supune la vot propunerea si se

respinge cu 7 voturi impotriva, 1 vot pentru si 3 abtineri.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge, cu un vot impotriva, 3 abtineri si 7

voturi pentru, motivat de prevederile aft. 45, alin.(3) din Legea 21512001, conform caruia

pentru adoptarea hotararii sunt necesare minim 9 voturi pentru.

Se supune discutiilor cererea inainta de numitul Paval Lucian, care solicta aprobarea

vanzarii suprafetei de teren de 2,5 ha teren neproductiv aferenta concesiunii, teren acoperit cu



luciu de apa. D-nul Vizitiu Costel nu este deacord cu aprobarea t anzarli, propunere sustinuta

de majoriiatea consilierilor. D-nul Juncu Gheorghe face cunoscut faptul ca exista pe rolul
instantei de iudecata dreptul de proprietate al numitului Paval Lucian asupra digului aferent

iazului pentru care se solicita vanzarea. Se ia act de acest aspect si se plopune a se formula

raspuns negativ la cerere.

Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile de sedinta, drept pentru care s-a

incheiat prezentul proces-verbal.

Pregedinte de qedinfi,
Munteanu Rares Mihail


