ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIU LOCAL

PROCES VERBAL
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al com. Pacureti , jud.
Prahova

Incheiat astazi, 27 septembrie 2019,la sediul Primariei comunei Pacureti , unde a avut loc sedinta
extraordinara a Consiliului Local, convocata prin Dispozitia nr.158/2019 a primarului comunei Pacureti ,
jud. Prahova
La sedinta participa primarul, viceprimarul ,secretarul comunei Pacureti, jud. Prahova, precum si dna. consilier Micu Nicoleta , contabilul institutiei .
Presedintele de sedinta face apelul nominal, reesind faptul ca la sedinta participa un numar de 8
consilieri din totalul de 11, d-nii.comnsilieri Corduna I. , Draghici A.I. si d-l.consilier Oprescu Ghe. ,
lipsind motivat .
Preşedintele de şedinţalipsind motivat , conducerea sedintei se face de catre decanul de varsta al
consiliului local , d-na . consilier Iordache.A. Se constată că sunt întrunite condiţiile legale pentru
desfăşurarea şedinţei şi supune spre aprobare ordinea de zi propusă de executiv:
-proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a com. Pacureti , jusd.
Prahova , pe anul 2019.
Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza astfel :
pentru- 8 ; contra -0; abtineri-0
2.Se trece la singurul punct de pe ordinea de zi proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli a com. Pacureti , jusd. Prahova , pe anul 2019
Domnul primar da citire referatului de aprobare la respectivul proiect si explica d—lor. Consilieri
urgenta adoptarii acestuyi proiect .
In continuare d-na. Micu , consilier suoerior da explicatii consiliului injh ceea ce priveste rectificarea
propusa de executiv .
Nefiind probleme de discutat pe margine aproiectului ,se voteaza , dupa cum urmeaza :
Pentru-8 ; contra - 0 ; abtineri -0
Hotararea nr. 33 afost adoptata
Nemaifiind probleme de discutat pe ordinea de zi , presedintele de sedinta declara sedinta incheiata
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2 exemplare original.
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