ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL,
al sedinţei extraordinare convocată de ȋndată a Consiliului Local Seimeni din
data de 06.01.2022
Consiliul Local s-a întrunit astăzi 06.01.2022.
Şedinţa a fost convocată în baza dispoziţiei nr. 2 din 05.01.2022.
Şedinţa are loc la Sediul Primariei Comunei Seimeni din str. Principala , nr.
95 , la ora 1500 şi este publică.
Preşedinte de şedinţă pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată din
data de 06.01.2022 este ales, în unanimitate, domnul Chirila Florin, ca urmare a
absenței președintelui de ședință, dl. Gheorghe Vasile.
Participă la şedinţă: primarul comunei Seimeni, domnul Ṣerban Mitică,
domnul Neagu Nicu, secretarul general delegat al comunei Seimeni.
În deschiderea şedinţei secretarul informează că la apelul nominal au
răspuns prezent un număr de 8 consilieri, din totalul de 11 consilieri în funcţie.
Lipseşte nemotivat: domnul Iordache Marian, domnul Gheorhge Vasile,
domnul Gherlan Valentin Alexandru.
Şedinţa este legal constituită şi au fost respectate prevederile legale cu
privire la convocarea consilierilor.
Se supune la vot ordinea de zi a ședinţei extraordinare convocată de ȋndată
din data de 06.01.2022, se votează cu 8 voturi ,,pentru”.
Se prezintă proiectul ordinii de zi după cum urmează:
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind:
1. Privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de
casa aferente sectiunilor de functionare si dezvoltare pe anul 2022
Initiator : primar Şerban Mitică
1

II . DIVERSE

Se trece la pct 1 de pe ordinea de zi: Privind utilizarea excedentului
bugetului local pentru acoperirea golurilor de casa aferente sectiunilor de
functionare si dezvoltare pe anul 2022.
Preşedintele de şedinţă prezintă materialele aflate la mapă şi proiectul de
hotărâre pe care îl supune dezbaterii consilierilor.
Domnul primar oferă informaţii suplimentare.
Nemaifiind alte intervenţii din partea consilierilor, preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre, in forma propusa .
Acesta este adoptat cu 8 voturi “ pentru “, din cei 8 consilieri prezenţi, din
totatul de 11 consilieri in functie.

II . DIVERSE
Nemaifiind alte intervenţii, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările
şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CHIRLA FLORIN

SECRETAR GENERAL delegat,
NEAGU NICU
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