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ROMANIA
Judetul Neamt
Consiliul Local al Comunei Tibucani
Nr. 5173/207 din 15 decembrie 2021

Proces verbal

incheiat astlzi, 15 decembrie 2021 in cadrul gedinlei de indate a Consiliului Local

Tibucani, judelul Neamt.
consiliul Local a fost convocat in baza Dispozitiei primarului - Ioan RUSU ff.

272 din 14.f2.202f, a Convoc5rii nr. 8380 din 14.12.2021, precum 9i in baza invitaliilor
Dersonale.' in baza condicii de prezen!5, secretarul general al comunei - Jn Ambrcte Coca
- constat5 c5, din totalul de 13 consilieri locali in funqie, particip5 un numEr de 13

consilieri locali,
Procesul verbal al tedintei anterioare a fost pus la dispoziliat consilierilor locali in

vederea consultlrii Nu s-au constat obiecliuni asupra intocmirii acestuia, fiind aprobat cu
13 voturi pentru, nici 1 vot impotriv; 9i nici ablinere din totalul de 13 consilieri locali in
functie.

La gedint5 participSr Domnul primar - Ioan Rusu.
:

"Domnilor consilieri locali, dau citire proiedului ordinii de zi, constand in:
1. Proiect de hottrare privind aprobarea organiz5rii manifesHrilor prilejuite cu

ocazia ANULUI NOU in comuna TIBUCANI, judelul NEAMT, inregistrat sub Nr. 92 din
14 decembrie 2021 - initiator, primar, Ioan RUSUI

1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hot8rere prev;zut la pct. 1, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU giinreqistrat sub Nr. 8370 din 14 decembrie 2021;

1.2. Raportul cu privire la Proiectul de hot6rare prev5zut la pct. 1, intocmit de
secretarul general al comunei Jr. AMBROSA COCA 9i inregistrat sub Nr. 8377 din 14
decembrie 2021;

1,3, Avizul consultativ al ,,Comisiei De Activit5li Economico-Financiare" din cadrul
Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hotir6re
prevtzut la pct. 1, inregistrat sub Nt.51731206 din 14.!2.2021.

Modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, materialele
inscrise in proiectul ordinii de zi este personalS, prin semnarea convocerii, ocazie cu care
sunt incunostiintati - prin invitalia la gedint5 - cu privire la posibilitatea de a formula 9i
depune amendamente asupra proiectelor de houreri,
Proiectul de hotdrare lnscris la ordinea de zi a fost inaintate spre avizare "Comisiei de
Activitati Economico-Financiare" din cadrul Consiliului Local al comunei Tlbucani, judelul
Neam!.

DacE nu mai existt alte proiecte de hottrrere/propuneri, supun la vot proiectul
ordinii de zi:

Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivS? - 0
Cine se abline? - 0 abtineri
Constat ci proiectul ordinii de zi a Fost aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivd gi nici 1 abtinere din totalul de 13 consilieri localiin funclie".
1. Proiect de hotSrare privind aprobarea organizirii manifesttrilor prilejuite cu

ocazia ANULUI NOU in comuna TIBUCANI, judelul NEAMT, inregistrat sub Nr. 92 din
14 decembrie 2021- initiator, primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local, rr, Ciur€a Petru: "Comisia de Activittli Economrco-
Financiare a avizat favorabil acest proiect de hot6rare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot
impotrivt 9i nici 1 ablinere. Nu au fost formulate amendamente",



\

pomnul presedinte de sedintd. consilier local. Cobuz chiorchitl: ,'DacE

nu existS discutii, supun la vot acest proiect de hot5r6re:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este lmpotrivS? - 0 voturi
Cine se abtine? - 0 abtineri
Constat cE acest proiect de hottrere a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivS Si nici 1ablinere din totalul de 13 consilieri localiin functie,,.
Domnul ofimar: "Am mers pe varianta eficientiz5rii energetice, iar nu pe

edificarea unei noi construclii. Vom achizitiona un microbus gcolar electric 9i stalie de
tncarcare,

. intruc6t problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar gedinta
inchisE".

Pregedinte de gedinH, ContrasemneazS;
Secretarul general al comunei,

lurist, AMBROSA COCA

local,


