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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi ,27.12.2019 în sedinta extraordinara a Consiliului Local Tămășeni,judeţul
Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.284/24.12.2019,şedinţă ce are loc la sediul Primăriei
com.Tămășeni,în sala de ședințe a Consiliului Local începând cu orele 09.00

Domnul Primar:buna ziua domnilor consilieri și bine ati venit la ultima sedinta extraordinara a
consiliului local Tămășeni,de rectificare a bugetului local pentru acea suma pe care noi am solicitat-o,
pentru a ne acoperi toate cheltuielile pentru anul 2019 .O sa dam cuvântul domnului presedinte sa
inceapa sedinta.

Se constată şi se înregistrează prezenţa a 14 consilieri locali , deci în conformitate cu prevederile
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,sedinţa Consiliului Local este legal constituită şi poate
să-şi înceapă lucrările.Participă de drept primarul comunei d-l Lucaci Stefan și d-na Căliman Alina
Cristina secretar al comunei.

D-l Presedinte de sedință, Dumea Emilian,în conformitate cu dispoziţia nr.284 din data de
24.12.2019 a Primarului comunei Tămaseni sunteţi invitat a participa la şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al comunei Tămășeni care va avea loc in ziua de vineri în sala de şedinţe a
Consiliului Local şi care va avea următorul proiect al ordinii de zi .

D-l președinte de ședință da citire ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2019 și
estimările pe anii 2020-2022

D-l presedinte de sedinta:Sunteti de acord cu ordinea de zi?Cine este pentru?se aproba ordinea de
zi cu 14 voturi ,,pentru,,

D-nul președinte de ședință:începem cu proiectul nr.1.:
1.Proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului local al comunei Tamaseni pe anul 2019 și
estimarile pe anii 2020-20222.
Initiator Primar Lucaci Ștefan

D-nul presedinte de sedinta :Avizele comisiilor?Aviz favorabil de la toate cele trei comisii.
D-nul Presedinte de sedinta , invit consilierii locali sa se inscrie la cuvânt.Nu se înscrie la cuvânt

nici un consilier local.
D-nul presedinte de ședință:Supunem la vot proiectul de hotarare .

- Cine este pentru ? Se aproba proiectul de hotarare cu 13 voturi ,,pentru”,,
-Cine este impotriva?nu sunt
-Cine se abtine?..Abtineri-1 vot-domnul consilier Ghiuzan Anton.

D-l presedinte de sedinta, declar ședinta inchisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
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