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Nr. 2731 / 21.07.2017
PROCES – VERBAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 21.07.2017 ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI
LOCAL DICHISENI, JUDEȚUL CĂLĂRAŞI
Şedinta este deschisă de președintele de ședință, care anunţă că şedinţa a fost convocată
din iniţiativa primarului comunei Dichiseni , judeţul Călăraşi.
Președintele, anunţă că d-na secretar a transmis convocatorul consiliului local, şi invitaţie
scrisă, pentru fiecare dintre consilieri cu menţionarea ordinii de zi, zilei, orei si locului de
desfaşurare a şedintei, de asemenea, menţionează că s-au comunicat atât proiectele de hotărâre
insotite de materialele ce urmează a fi dezbătute cât şi procesul verbal de la şedinţa anterioară,
pentru a putea fi luate la cunoştinţă în timp util .
Secretarul localităţii supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 22.06.2017, care
este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele, anunţă că la şedinţa ordinară din data de 21.07.2017, sunt prezenti 11
consilieri din totalul de 11 aflaţi în funcţie.
Preşedintele aduce la cunoştinţa consiliului local ordinea de zi ce urmează a fi supusă
dezbaterii în şedinţa extraordinară din data de 21.07.2017, după cum urmează:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017;
Se supune la vot ordinea de zi propusă pentru dezbaterea în şedinţa ordinară şi cu 11
voturi pentru, este aprobată.
Ţinând cont de faptul că toţi consilierii au avut la dispoziţie proiectele de hotărâre ce
urmează a fi discutate , preşedintele de şedinţă, solicită consilierilor locali să se înscrie la cuvânt
pe marginea,
1.

1.


Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2017
Nefiind discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, se supune la vot si cu 11 voturi
pentru este aprobat, devenind astfel HCL. În ședința pe comisii dna contabil Gabriela Ion a
fost prezentă și a explicat consilierilor detaliile rectificării propuse prin proiect.

Nemaifiind solicitate alte intervenții, presedintele de şedinţă declară închise lucrările ședinței
ordinare din data de 21.07.2017, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mioara ANDREI

SECRETAR COMUNĂ
Jr. Laura - Viorica PETRE

