verbal incheiat astdzi 28.11.2016 in cadrul gedinlei ordinare a consiliului
local Hudesti

pre
Prr

$edinla s-a desfdgurat in sala de gedin{e a primarei Hudeqti, la gedinld fiind
r\i 14 consilieri , domnul consilier Captari Mugurel lipsind nemotivat.
inte de gedinld este d-nul Sisiiac Constantin .
Inainte de inceperea gedinlei secretarul comunei pune la dispozilia consilierilor
ul verbal din qedinla anterioara.
intele de gedinla deschide gedin{a dupd care da citire ordinii de zi:
ul primar propune suplimentarea ordinii de zii cu:

1. Proiect

de hotdrdre alegerea preqedintelui de qeclinla pentru

lunile decembrie
2016 ianuarie qi februarie 2017.
2. Proiect de hotdr6re stabilirea sumei necesare organizdrii Festivalului Datinilor
eiurile de iarna pentru luna decembrie - 2016
3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Programului de activitdliculturalartisti ) ce se vor desftgura in perioada decembri e 2016- ianuarie 2017.
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea programul.ui de mdsuri privind asigurarea
circu iei rutiere in condilii de siguranld pe drumurile pubtice
ice dirn
di comuna Hudegti pe
timp iernii 2016-2017.
5. Proiect de hortdrAre privind incetarea de drept a mandatului domnului consilier
local
gu Stelian pentru incompatibilitate qi vacantarea postului de consilier local.
f Prezentare raport privind incasdrile la bugetul local pentru anul2A16.
pentru a
menfi
cd retrage de pe ordinea de zipunctele 5 gi 6 , urmdnd a. fi puse in disculie
intr-o
gedin vrrtoare.
Se su une la vot ordinea de zi , frrd,punctele 5 qi 6 care este
apr:obatd in unanimitate.
,
Ses une la vot procesul verbal din qedin{a anterioard
,care este il aprobat in unanimitate.
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ia in discufie punctul I al ordinii de ziz
-ul primar prezintd proiectul de hot6r6re dupd care , se dd citire pe rdnd
lor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, cie avizeazd
favora il proiectul de hortdrare in forma prezentata pentru dezbatr:rein
plen.
in ple , domnul Gherasim Fanicd propune pentru funclia de preqedinie de qedinld
pentru urmdtoarele 3 lunjipe domnul Sisiiac Vasile.
Nu
ti au loc disculii. Se supune la vot propunerea ftcutd ,care este aprob atd"in
unani itate.
Se su
e la vot proiectul de hot6r6re care este votata in unanim.itate.
trece la punctul2 al ordinei de zi .
-ul primar prezfufidproiectul de hotdrare dupi care
,se dd citire pe rAnd
lor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, cire avizeazd
il proiectul de hotdrare in forma prezentata pentru dezbaterein plen.

tul pnmar soltcttzt cuvantul gt menlroneaza ca a luat
rn calcul toate evenlmentele de
de an 9i darul de ,,Moq Crdciun" pentru elevi,fiind necesari aproxima
tiv 7000 lei.
rie la cuvAnt gi domnul Zlei Dimitre Citdlin care solicitd ca suma sd fie maritd
la
lei pentru ca pachetele pentru elevi sd fie mai consistente. Mai menJ ioneazd c6, ar
ca pachetele de.,,Moq Craciun,, sd fie ambalateprofesionist de firme specializate

Sei
10.

fibi

angroun . ln replicd , domnul primar afirmd cd este de acord in principiu
cu suma
000 lei numai daci se aprobd o rectificare de buget de la g,rr,"rlr, dacd nu
are
ribil numai suma <te 7000 lei.
i au loc disculii proiectul fiind votat in unanimitate,.

sau

del
di
Nu

IJrmeazd punctul 3 al ordinii de zi:
D-ul primar prezintd proiectul de hot6r6re , dupd care se dd citire pe rand
,
rapo telor celor trei comisii de specialitate din cadruf consiliului
local, care avizeazd
favor bil proiectul de hotdrare in forma prezentata pentru dezbaterein
plen .
In
rul dezbaterilor, domnul ZleiDimitre Cdtalin intreabd pentru,,brrpu
Revolu{iei,,
de ce
u mai mers pentru tenis sau qah concomitent gi
dacd se mai-organ izeazd,,Balul
.u L

g
D

Nu au loc discu{ii proiectul fiind votat in unanimitate.

ia in discu(ie punctul4 al ordinii de ziz
rezintd proiectul de hotarAre privind nrdsurile legate de
circulalia in
slgura
iarnd , dupd cate , se dd citire pe rAndl rapoartelJr celor trei comisii
de
drul consiliului local, care avizeazd, favorabil proiectul de hotdr6re
in fo aprezentata pentru dezbatere in plen .
In lua
ioara intreabd dac6 punctul legat de licitalia
la

desfdq

la cuv
cAte u

Beqliu
sinta

omnul viceprimar men{ioneazd, cd,aceasta s_a
ia prinsd in prog5ram ca gi mdsurd. Se inscrie
ru $r oomnul Ller Dinaitre care solicitd.
,ca la situalii de urgenJd sd se numeascd
o."T^. tronson de drum cu probleme. Ia cuvantul apoi domnul
_i::1,"^":19tt
/asile care 1".
iqi manifestd speranla cdtanivelul .o-un.i uud;;;i;;;a
fi folositd
a ,, iarna ne-a prins nepregdtili
,,.
leme curente.
I primar aduce in atentie:
tare navetd elevi :
chizitionare pavele din sumele alocate construirii trotuarului
de la gcoali spre
entrul comunei;
de I de.cembrie;invitd toli consilierii la acest eveniment;
blinerea finan{drii proiectului pentru drumul din satul
Mlen6u{it;
psa notificdrilor pentru staJia de tratare
a apei;
zentarea adresei privind corectarea Anexei
la H.G nr.752/2016 privind
ocarea sumelor de bani pentru reconstruclia
drumurilor qi podelelor afbctate de
unda!ii.
Zlei Dimitre Cdtzilin , iacuvdntul qi solicitd secretarului
comunei o copie dupi
t consiliului local emisd in anul 2005 privind
construclia de f6ntani.
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pr ezentul pro ces_verbal.

Secretarul comunei
Anca

roces verbal incheiat astdzi I5,12.2016 in cadrul gedinlei
de inctatd a consiliului

local Hudesti

in

nformitate cu prevederile art.39 alin. (2) din Legea administratiei
publlice locale nr.
2Is 00 1, repuLblicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
Cons;iliul local al
com nei Hudegti a fost convocat in gedin!5 de indata
in data de 15 decembr:i e 2016,
orel 15,00, in sala de gedin{e a Prim5riei comunei
Hudegti , cu urmdtoareaordine de zi:
l ' Proir:ct de hotdrAre privind rectificarea bugeiului
local pentru anul2016.
$edinla s-a desfrgurat in sala de gedinle a primarei Hudesti, la gedi
t

C
C
C on

iffi il#;;"? Tffi I ::nil1ffiH,# ffi f a''x
Claudiu
*figi
:;il
1il'r ;
Mdri oara, Besriu vasile pugcagu
yy1'"?1,

il :

rquuru

:n gi Agache *li::loae
Stelicd

,

gl

Stelian gi zteiDimi
tmrtre

carea consilierilor locale s-a fd,cut prin
adres anr.95114.12.2016.

ordinea de zi a gedinlei a fost adusd la cunogtinld
publicd prin publica{ie
ul Primdriei.
Este ascultat Imnul de Stat dupi care se
trece la derularea lucririlor gedinlei.
$edi a este legal constituiti.
Preg inte de gedinla este d-nul
SisiieLc Vasile
lintele de gedinla deschide gedinla dupd care
da citire ordinii de zi:

2' Proiect de hotdrdre privind rectificarea
Se supune la vot ordinea de

ia in discufie punctul

zi

,

bugetului local pent.ru anttl2016.

careeste aprobatd in unanimitate.

I al ordinii de ziz
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9. hotdrdre dups care ,se dd citire pe r6nd
rapoa etor celor trei comisii
de speciu,Litate
favo ril proiectul de hotirdre in
fo.ma prezentata pentru d.ezbaterein plen.
Nu au oc disculii.
Se su ne la vot proiectul de
hotdrAre care este votat in unanim itate.
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Drept pentru care s-a incherat prezentur
proces-verbal.

Presedinte de sedinta

Secretarul comunei
Anca Fl orentina As6f etei

