ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
PRIM RIA MUNICIPIULUI ADJUD

PROCES VERBAL

Încheiat ast zi 24 decembrie 2008, în edin
municipiului Adjud. La edin

particip

de indata a Consiliului Local al

17 consilieri din totalul de 17, fiind astfel

intrunite conditiile prevazute de art. 45, alin. 2 din legea nr. 215/2001(republicata) .
Convocarea consilierilor locali a fost facuta telefonic.
D-l consilier Birla Carmen pre edintele de edin

- Declar deschise lucrarile

sedintei de indata a Consiliului local al municipiului Adjud.
La edin

particip : d–l Armencea Constantin – Primarul municipiului Adjud, d-na

Saradici Stefania –Secretarul municipiului Adjud, d-l Diaconu Gelu – viceprimar/consilier
local al municipiului Adjud.
D-l consilier Birla Carmen pre edintele de edin

– în continuare v prezint

ordinea de zi propus de Primarul municipiului Adjud:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului

Adjud;
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive

- Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al

municipiului Adjud
2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutor banesc doamnei
Mandache Cornelia
Proiectul de hot râre este insotit de :
Expunere de motive

- Initiator : ing. Constantin Armencea – primar al

municipiului Adjud
„Diverse”
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D-l consilier Birla Carmen pre edintele de edin

- conform art.43 din Legea

215/2001 privind administratia publica locala, supun spre aprobare ordinea de zi a
sedintei de astazi. Cu 17 voturi „ pentru” ordinea e zi este aprobata.
Punctul unu al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local al municipiului Adjud;
Are cuvantul d-l Constantin Armencea - Primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l consilier Birla Carmen , pre edintele de edin : daca nu sunt discutii supun
la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 17 voturi
„pentru” devine Hotararea nr.169 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta de
indata din 24 decembrie 2008.
Punctul doi al ordinii de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui
ajutor banesc doamnei Mandache Cornelia
Are cuvantul d-l Constantin Armencea primarul municipiului, pentru a prezenta
Expunerea de motive si Proiectul de hotarare.
Se trece la discutii: nu sunt
D-l consilier Birla Carmen , pre edintele de edin : daca nu sunt discutii supun
la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru proiectul de hotarare? Cu 17 voturi
„pentru” devine Hotararea nr.170 a Consiliului local al municipiului Adjud in sedinta de
indata din 24 decembrie 2008.
D-l consilier Birla Carmen, pre edintele de edin : – Alte probleme nemaifiind de
discutat la ordinea de zi , declar inchise lucrarile sedintei de indata a Consiliului local al
municipiului Adjud din data de 24 decembrie 2008.

PRE EDINTE DE EDIN

Consilier: Birla Carmen

,

SECRETARUL MUNICIPIULUI ADJUD,

aradici tefania
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