Consiliul local Beceni
Judeţul Buzău
Nr. 869/14.02.2017
Proces verbal
încheiat astăzi 14.02.2017, ora 0830
la Primăria comunei Beceni
în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local Beceni, convocată prin Dispoziţia
primarului nr. 39/09.02.2017, cu adresa scrisă nr. 787/09.02.2017, la care participă
următorii consilieri: Bârsan Ion-Iulian, Bucuroiu Nicolae, Burlacu Adrian, Coşar
Octavian Claudiu, Dimian Lucian-Liviu, Gherghe Lili, Mânzală Alexandru, Petriceanu
Ion-Cristian, Porumboiu Dorel, Robe Lucian, Sava Dorinel, Ungureanu Corneliu.
Participă, fără drept de vot, şi doamna Cârcei Elena – secretar al comunei Beceni.
Domnul Constantin Dumitru Laurenţiu - primarul comunei Beceni lipseste de la sedinta.
Lipseste nemotivat d-na Stătescu Maria.
Cu o prezenţă de 12 consilieri, şedinţa este statutară.
Preşedinte de şedinţă este domnul Bucuroiu Nicolae
Procesul verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor locali, conform
Legii, a fost supus la vot şi votat în unanimitate.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţă publică, în termen legal,
de către doamna secretar şi cuprinde cuprinde un singur punct: Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform devizelor generale actualizate,
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele IVIII Valea Părului”.
Ordinea de zi este votată în unanimitate şi se trece la discutarea acesteia.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform
devizelor generale actualizate, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi
extindere Şcoala cu clasele I-VIII Valea Părului” – Doamna secretar prezintă expunerea
de motive şi proiectul de hotărâre. Proiectul este avizat favorabil
de către
compartimentul de resort şi comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi „pentru” şi 1 „abtinere” (dl
Robe Lucian).
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare, unul va fi afişat la
sediul Primăriei şi unul va fi ataşat la dosarul şedinţei de astăzi.
Preşedinte de şedinţă,
Bucuroiu Nicolae

Secretar,
Elena Cârcei
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