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PROCES - VERBAL
incheiat astdzi 20 noiembrie a.c. in Eedinld
ordinard de lucru a Consiliului local Blejesti

La deschiderea qedinlei ordinare de lucru din data de 20 noiembrie 2014,
in sal6 sunt prezenli un numdr de 12 consilieri, absent fiind consilierul Dochia
Virginia.

La Eedinfd participd de drept primarul localitdlii Pietreanu Narcis Cdtdlin,
secretarul localitdlii Viviana Sdvulescu; pentru punctul 1 al ordinei de zi, era
obligatoriu prezenla in sala de qedin!6 a contabilului unitdlii, dar aceasta lipseqte.

La qedinld participd Stanciu Mario Nelu cetdlean al satului Blejeqti care
declard cd nu are nimic in mod special de ardtat sau discutat in sedinta
consiliului local.

Se dd citire procesului verbal incheiat in Eedinta de lucru anterioard,
respectiv din data de 29 octombrie 2014.

Se solicitd inscrieri la cuvAnt pentru discufii asupra obiecliilor din
procesul verbal incheiat in qedinJa anterioard.
Nefiind inscrieri la cuvdnt, disculii qi nici obiecliuni asupra procesului verbal, se
supune la vot.
PENTRU 12
ABTTNERT -

iruporruvA -
Procesul verbal al Eedinlei anterioare de lucru a consiliului local Blejeqti

din data de 05 noiembbrie 2014 a fost aprobat frrd obiecfiuni.
$edinfa a fost convocatd de primarul localitdfii BlejeEti, prin dispozilia nr.

236 din 14 noiembie 2014, membrii consiliului local au fost convocati prin
adresa nr. 8075 din 14 noiembrie 2014 cu urmdtoarea ordin e de zi:

a) proiect de hotdrdre privind aprobarea transferului de credite bugetare
in sumd de 11 mii lei qi rectificarea bugetului local de venituri qi
cheltuieli trimestrul Iy 201 4:

b) diverse
Se supune la vot proiectul ordinei de zi,
Cine este PENTRU? 12 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?

Ordinea de zi a fost adoptatd cu un numdr de 12 consilieri prezenti, din
numdrul total de 13 consilieri.



- 2

intrucdt gedinla este legal constituitd, preqedintele de qedintd Ionescu Emil,
trece la punctul 1 al ordinei de zi, dand citire materialelor premergbtoare
proiectului de hotdrAre .

Deoarece nici un consilier local nu se inscrie la cuvAnt, preqedintele de
qedinld dd citire proiectului de hotdrdre de la punctul nr. 1 al ordinei de zi,
proiect de hotdrdre privind aprobarea transferului de credite bugetare in sumd de
11 mii lei qi rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli trimestrul IV
2014, solicitdnd inscrieri la cuvdnt pentru disculii asupra confinutului, formei qi
cuprinsului proiectului de hotdrdre;

Nefiind nici o inscriere la cuvAnt din partea consilierilor locali, preqedintele
de qedinld supune la vot fiecare articol din proiectul de hotdrdre, astfel:

art. I al proiectului de hotarare - transferul de credite bugetare in sumdtotald
de 11 mii  lei ;
Cine este PENTRU? 12 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?

arI. 2 al proiectului de hotarare - rectificare bugetului local de venituri gi
cheltuieli trim: IV a.c. cu influenle in plus in sumd de 1.490.000 lei pentru
rcal\zarea obiectivului de investilii ,,Modernizare stradd StdnguleEti din comuma
Blej eEti j ud. Teleo rman,,
Cine este PENTRU? 12 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?

Preqedintele de Eedinld dd citire integral la proiectul de hotdrdre Ei il supune
la vot.
Cine este PENTRU? 12 consilieri
Cine se ABTINE? -

Este cineva IMPOTRIVA?
Cu un numar de 12 voturi PENTRU, proiectul de hotardre privind aprobarea

transferului de credite bugetare in sumd de 11 mii lei qi rectificarea bugetului
local de venituri qi cheltuieli trimestrul M014, este aprobat.

Se trece la punctul2 al ordinei de zi, diverse;
Pregedintele de qedin!6 invitd consilierii sd se inscrie la cuvdnt.
Nici un consilier local nu se inscrie la cuvdnt.

Nemaifiind inscrieri la cuvAnt, preqedintele de qedinfd declar[ lucrdrile de
gedin!6 inchise.

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETAR,
C$>rl--*--

Ionescu Emil Sdvulescu Viviana




