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NR.4907/14.06.2021 

 

 

     PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi 14.06.2021 în sedinta extraordinară  a Consiliului Local Tămășeni,judeţul 

Neamţ,convocat prin Dispoziţia Primarului nr.122/11.06.2021 şedinţă ce are loc  ,în sala de festivitati 

de la sediul Primariei com. Tamaseni începând cu orele 10.00. Se constată şi se înregistrează prezenţa 

a  11 consilieri locali .Lipsesc următorii consilieri locali:Antonică Ștefan,Dumea Emilian și Parțac 

Octavian Iosif. 

Domnul primar:Buna ziua,doamnelor si domnilor consilieri,sunteti convocați la o sedinta 

convocată de îndată,ședință extraordinară.O  să vă rog să propuneți pe cineva care să conducă ședința 

pentru că președintele de ședință este în concediu. 

Doamna consilier Dorcu Angelica  propune ca președinte de ședință pe domnul Dumea 

Cornel. 

Se aprobă ca Domnul Dumea Cornel să fie președinte de ședință cu 10 voturi ,,pentru,,. 

Domnul presedinte de ședință: Buna ziua!Suntem invitați la o ședință extraordinară a consiliului local 

care are   pe ordinea de zi un număr de 4 proiecte. 

Domnul primar:o să supunem procesul verbal. 

Domnul președinte de ședință: si aprobarea  procesul verbal de la ședința anterioară. 

 Domnul președinte de ședință:supun  la vot proiectul ordinii de zi.Cine  este ,,pentru,,?Se 

aproba  ordinea de zi cu 11 voturi ,,pentru,,. 

Domnul președinte de ședință: 

 

1.Aprobarea procesului verbal al ședintei  ordinare din data de 25.05.2021. 

D-l președinte de ședinta:supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare.Cine este pentru?-11 

voturi,,pentru,,. 

 

2.Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință- a fost  deja aprobat. 

 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept a unui  mandat de consilier 

local și vacantarea locului de consilier local 

Avizul comisiilor:favorabil. 

Domnul președinte de ședință:discuții-nu sunt.Supunem la vot 

Cine este ,,pentru,,?11 voturi,,pentru,,. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  11 voturi ,,pentru,, 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiţie „Covor asfaltic pe DJ201C, km 3+250 – km 8+575, 

comuna Tămășeni, județul Neamț” 

Avizul comisiilor:favorabil. 

Domnul președinte de ședință:discuții-nu sunt.Supunem la vot 

Cine este ,,pentru,,?11 voturi,,pentru,,. 
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Se aprobă proiectul de hotărâre cu  11 voturi ,,pentru,, 

 

5. Proiect de hotărare privind numirea persoanei care va tine Registrul de Evidenta  a 

Datoriei Publice Locale si Registrul de Evidenta a Garatiilor Locale 

Avizul comisiilor:favorabil. 

Domnul președinte de ședință:discuții-nu sunt.Supunem la vot 

Cine este ,,pentru,,?11 voturi,,pentru,,.Unanimitate. 

Se aprobă proiectul de hotărâre cu  11 voturi ,,pentru,, 

Președinte de ședință:Acestea au fost proiectele de pe ordinea de zi,va multumim pentru prezenta. 

Ne asumăm responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.  

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       CONSILIER LOCAL,   

       CORNEL DUMEA 
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