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PROCES - VERBAL
incheiat astdzi 12 decembrie a.c. in qedintd
de lucru de indatd a Consiliului local Blejesti

La deschiderea qedinlei de lucru de indatd din data de 12 decembrie
2014, in sald sunt prezenfi un numdr de 10 consilieri, absenti fiind consilierii
Ionescu Emil, Ciocdnel Gheorghe gi Spinu Viorel, tolii fiind motivaqi (cooptafi
cu probleme de serviciu).

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

Se dd citire procesului verbal incheiat in qedinta de lucru anterioard,
respectiv din data de 08 decembri e 2014.

Se solicitd inscrieri la cuvdnt pentru disculii asupra obiecliilor din
procesul verbal incheiat in qedinla anterioard.
Nefiind inscrieri la cuv6nt, disculii gi nici obiecliuni asupra procesului verbal, se
supune la vot.
PENTRU IO
ABTINERI _
IMPOTRIVA _

Procesul verbal al qedinlei anterioare de lucru a consiliului local Blejegti
din data de 08 decembrie 2014 a fost aprobat frrd obiecfiuni.

$edinfa a fost convocatd de primarul localitSlii BlejeEti, prin dispozilia nr.
263 din 11 decembrie 2014, membrii consiliului local au fost convocali prin
adresa nr. 8698 din 12 decembri e 2014 cu urmdtoarea ordine de zi:

a) proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local de
venituri qi cheltuieli.trimestrul Iy 20 | 4:

b) proiect de hotdrdre privind comasarea qcolilor gi grddinilelor de pe raza
localitdlii, organizarea retelei qcolare, a denumirilor pentru unitdlile de
inv6!6mdnt de stat in anul scolar 2015-2016 de pe raza localitdlii
Blejeqti.

c) diverse
Se supune la vot proiectul ordinei de zi,
Cine este PENTRU? 10 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?
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Ordinea de zi a fost adoptatd cu un numir de 10 consilieri prezenli, din
numdrul total de l3 consilieri.

intrucdt gedinfa este legal constituitS, preqedintele de qedintd Dochia
Virginia, trece la punctul 1 al ordinei de zi, dand citire materialelor
premergitoare proiectului de hotdrdre .

Preqedintele de qedinld dd citire proiectului de hotdrdre de la punctul nr. 1 al
ordinei de zi, proiect de hotdrdre privihd' aprobarea rectificdrii bugetului local
de venituri qi cheltuieli trimestrul M014, solicitdnd inscrieri la cuvdnt pentru
disculii asupra conlinutului, formei qi cuprinsului proiectului de hotdrdre;

Nefiind nici o inscriere la cuvdnt din partea consilierilor locali, preqedintele
de Eedinld supune la vot fiecare articol din proiectul de hotdrdre dupd care
forma finald.
Cine este PENTRU? l0 consilieri
Cine se ABTINE?
Este cineva IMPOTRIVA?

Cu un numar de 10 voturi PENTRU, proiectul de hotardre privind aprobarea
rectificdrii bugetului local de venituri qi cheltuieli trimestrul IV 2014, este
aprobat.

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi, proiect de hotdrdre privind comasarea
qcolilor gi grddinilelor de pe rcza localitatii, organizarea relelei gcolare, a
denumirilor pentru unitdlile de invifdmdnt de stat in anul Ecolar 2015-2016 de pe
nza localitdlii Blej eqti.

Consilierii prezenli qi-au insuEit materialele qi proiectul de hotdrdre iniliat de
primarul localitdlii, urmdnd ca dupd primirea AVIZIJLUI CONFORM de la
Inspectoratul qcolar Judelean sd se supund spre aprobare.

Se trece la punctul 3 al ordinei de zi, diverse;
Preqedintele de gedin!6 invitd consilierii sd se inscrie la cuvAnt.
Nici un consilier local nu se inscrie la cuvdnt.

Nemaifiind inscrieri la cuvdnt, preqedintele de qedin{d declard lucrdrile de
gedin{a inchise.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Dochia Virsinia

SECRETAR.
ry\-i".--------.

Sdvulescu Viviana


