CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 29.12.2016, în şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Moineşti
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena, deschide şedinţa şi arată că, în
conformitate cu prevederile art. 39, alin. „4” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, domnii consilieri au fost convocaţi prin
notificare, conform tabelului anexă, pentru astăzi 29.12.2016.
Şedinţa este convocată prin Dispoziţia nr. 1608/28.12.2016 a Primarului
Municipiului Moineşti şi este legal constituită, fiind prezenţi 14 consilieri locali.
Lipsesc motivat domnii consilieri Breahnă Neculai, Ilie Vasile, Ivan Stelian, Vandra
Vasile și Vascan Ștefan Cezar.
Având în vedere ordinea de zi propusă, la şedinţă au fost invitaţi şi participă
directori, şefi de servicii şi şefi de birouri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti și reprezentanţi mass-media.
Doamna Secretar jr. Dîrlău Marilena: Dau cuvântul domnului consilier
Enea Pavel Iulian – președinte de sedință pentru a prezenta ordinea de zi și a
conduce lucrările ședinței.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Aşa cum aţi
luat la cunoştinţă din Notificare şi din şedinţele Comisiilor de specialitate, şedinţa
Consiliului Local de astăzi are următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Moineşti
Supun la vot proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare din 29.12.2016, cu 14 voturi
pentru.
Punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Dacă aveţi
întrebări? Discuţii.
Nefiind, dau cuvântul Comisiilor de specialitate pentru a prezenta rapoartele.
Domnul consilier Nimerciag Ioan, președintele Comisiei juridice: Comisia
formată din Nimerciag Ioan - preşedinte, Balan Vasile și Palașanu Mirel – membri,
în conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
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Doamna consilier Tincu Liliana Angela, secretarul Comisiei economice:
Comisia formată din Vieru Valentin - preşedinte, Tincu Liliana Angela – secretar,
Enea Pavel-Iulian, Darie Constantin-Olivian și Matei Alina-Georgiana- membri, în
conformitate cu dispoziţiile art. 44, aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
procedat la verificarea documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul
proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Purcaru Ionel – președintele Comisiei de urbanism:
Comisia formată din Purcaru Ionel – preşedinte, Botezatu Silviu-Gheorghe,
Botezatu Sorin și Busuioc Iulian - membri, în conformitate cu dispoziţiile art. 44,
aliniatul (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a procedat la verificarea
documentaţiei supuse spre analiză şi aprobare de iniţiatorul proiectului de hotărâre.
Ţinând cont de prevederile legislaţiei în vigoare, membrii comisiei avizează
favorabil proiectul de hotărâre, cu unanimitate de voturi.
Domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte de şedinţă: Supun la vot
proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Se aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2016, cu 14 voturi pentru.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Enea Pavel Iulian, preşedinte
de şedinţă, declară închisă şedinţa extraordinară din 29.12.2016, drept pentru care sa încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER ENEA PAVEL IULIAN
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