ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 19.04.2016 in cadrul sedinței de îndată a Consiliului Local Mînăstirea
Sedința este deschisă de domnul Năstase Ion, secretarul comunei Mînăstirea care arată
că prin convocatorul nr. 2000/18.04.2016, emis de secretar coform art. 117, lit. f) din Legea
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

a fost

convocat Consiliul Local in ședința de îndată.
Secretarul comunei Mînăstirea face prezența nominală si arată că prin participarea la
sedință a unui numar de 15 consilieri față de 15 în evidență sedința este legal constituită.
Secretarul comunei Mînăstirea, in conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea
215/2001, republicată

modificată și completată, supune la vot procesul-verbal din sedința

anterioară, ce a fost pus la dispoziția consilierilor in timp util pentru a lua la cunostință de cele
consemnate.
Nu există obiecții față de cele consemnate în procesul-verbal și acesta este votat pentru
de toți cei 15 consilieri prezenți și este semnat in fața ședinței de persoanele îndreptățite.
Președintele de sedință, domnul Păun Lincă, ales pentru o perioadă de trei luni începând
cu luna ianuarie 2016, dă citire proiectului ordinii de zi atragând atenția că acesta nu poate fi
schimbat, conform art. 43 din Legea 215/2001, republicată modificată și completată, decât cu
probleme urgente.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, proiect care este votat pentru de toți cei 15
consilieri prezenți față de 15 in evidență.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.
Proiectul de hotărâre nr. 1
Președintele de sedință dă citire raportului de specialitate depus de compartimentul
financiar-contabil si proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar prin care se solicită
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rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1/18.04.2016 care, cu 15
voturi pentru, față de 15 consilieri prezenți și 15 în evidență devine hotărârea nr. 41/19.04.2016.
Presedintele de sedință intreabă dacă mai sunt probleme de discutat și nemaifiind
solicitări declară ședința inchisă și multumește pentru participare.
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