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MINUTĂ
privind desfăşurarea şedinţei extraordinare de indata a Consiliului local din
data de 06.09.2016
Sedinta a fost convocata in baza convocatorului nr.8569 /05.09.2016 în care au fost precizate:
data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei. La momentul convocarii au fost inmanate
consilierilor si documentatiile de sedinta.
Sunt prezenţi 12 consilieri, absenti: dl. Banica Ion, Ion Costin Gabriel si Florea Dragos, şedinţa
fiind legal constituita.
In locul dnei. secretar Sarealba Iuliana, participa la sedinta dna. Jalba Elena Veronica in baza
dispozitiei nr. 164/31.08.2016.
Domnul Banica Ion - presedinte de sedinta ales in baza HCL nr. 30/12.07.2016 este absent
nemotivat. S-a luat legatura telefonic cu acesta si ne-a comunicat ca nu poate ajunge la sedinta.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 actualizata, se procedeaza la alegerea altui
presedinte de sedinta care sa conduca lucrarile de sedinta din data de 06.09.2016.
Dna. Mihaila Mariana - propun presedinte de sedinta pe dl. Simion Vasile.
Dna. Jalba V. - mai sunt alte propuneri? Nu?
Se supune la vot. Cine este pentru?
Toti consilierii prezenti sunt de acord in unanimitate cu propunerea facuta. Se numeste dl. Vasile
Simion presedinte de sedinta in scopul dezbaterii lucrarilor sedintei extraordinare de indata din data de
06.09.2016.
Dna. Jalba V. - se va emite Hotarare de consiliu pentru alegerea presedintelui de sedinta.
Dna. Jalba V. - supune la vot procesul-verbal din data de 17.08.2016.
Se voteaza cu 12 voturi pentru. Absenti dl. Banica Ion, Ion Costin Gabriel si Florea Dragos.
Dl. Presedinte - citeste ordinea de zi.
Se voteaza cu 12 voturi pentru. Absenti dl. Banica Ion, Ion Costin Gabriel si Florea Dragos.
Dl. Presedinte - trece la punctul 1 al ordinii de zi: aprobarea Regulamentului de functionare a
microbuzului scolar
Dl. Presedinte - supune la vot. Cine este pentru?
Toti cei prezent sunt de acord in unanimitate.
Dl. Presedinte - Nu exista punctul Diverse pe ordinea de zi. Drept pentru care declar inchisa
sedinta.
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