
ROMANIA
ludetul Neamt

Consiliul Local al Comunei 'Ibucani

Nr.5173/41 din 8 martie 2022
Proces verbal

incheiat ast5zi, martie 2022 in cadrul sedintei de indat5 a Consiliului Local

Tlbucani, judelul Neam!.

Consiliul Local a fost convocat in baza Dispoziliei primarului - I@n RU5U nt'

52 din 08.03.2022, a Convocdrii nr. 1752 din 08.03.2022, precum 9i in baza invitatiilor

personale.

in baza condicii de prezenlH, secretarul general al cornunei' Jn Amb'osl Coca

- constati c5, din totalul de 13 consilieri tocali in funclie, participi un num;r de 13

consilieri locrli,
Procesul verbal al gedinlel anterioare a fost pus la dispozilia consilierilor locali in

vederea consult5rii. Nu s-au constat obiecliuni asupra intocmirii acestuia, fiind aprobat

cu 13 voturi pentru, nici 1 vot impotrive 5i nici abtinere din totalul de 13 consilieri locali

in funqie.
La gedin!5 particip5: Domnul primar - loan Rusu.

"Domnilor consilieri locali, dau citire proiectului ordinii de zi, constand in:

1. Proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului local de venituri 5i cheltllieli al

comunei Tibucani, judelul Neam! pe anul 2022, inregistrat sub Nr' 18 din 28 februarie

2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:- 
1 i. aeie'ratut d'e aprobare a Proiectului de hottrare preGzut la pct' 1, intocmit

de Domnul primar, Ioan RUSU giinregistrat sub Nr. 1514 din 28 februarie 2022;

1.2,'naporiul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale"

cu orivrre Ia Proiectul de hot5rire preGzut la pct. 1, intocmit de Domnul tlOISl
itbutAl, reterent in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr' 1515 din 28

febtuatie 2022;
1.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activittli Economico - Financiare din cadrul

Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hottrrare

prevAzut la pct. 1, inregistrat sub Nr. 5173/39 din 08.03 2022'

2. Proiect de hotSr6re privind aprobarea investrliei ,,Reparalri curente la CLUB

TIBUCANI din sAt TIBUCAiII, COMUNA TIBUCAJ{I, JUdEtUI NEAMT,,,, iN VEdETCA

l'nfltnlSrii unui CABINiT MEDICAL - MEDICINA DE FAMILIE, inregistrat sub Nr' 19

din 2 maftie 2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:
2.1. Referatul ie aprobare a Proiectului de hot5rare prevbzut la pct 2, intocmit

de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 1566 din 2 martie 2022;

2.2. Raportul Compartimentului "Urbanism 9i Amenajarea Teritoriului" cu privire

la Proiectul de hotlr6ie previzut la pct, 2, intocmit de oomnrl MUSTE

iTl rcal, referent ln cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr' 1567 din 2

maftie 2022;
2,3. Avizul consultativ al Comisiei de ActivitSli Economico - Financiare din cadrul

Consiliul Local al comunei l-ibucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hot5rere

prevSzut la pct. 2, inregistrat sub Nr. 5173/40 din 08.03.2022.

Modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, materialele

inscrise in proiectul ordinii de zi este personalS, prin semnarea convoc5rii, ocazie cu care



sunt incunogliinlali - prin invitalia la gedinle - cu- privire la posibilitatea de a

formula si deDune amendamente asuDra proiectelor de hotlreri.
pioiectele de hotirare inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre avizare

Comisiei de Activitili Economico - Financiare din cadrul consiliului Local al comunei

Tibucani, judetul Neam!,

Supun la vot proiectul ordinii de zi:

Cine este Pentru? - 13 voturi

Cine este impotrivS? - 0

Cine se abline? - 0 ablineri

Constat d proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotriv5 5i nici 1ablinere din totalul de 13 consilieri localiin funclie"

1, Proiect de hotbrare privind rectificarea bugetului local de venituri 5i cheltuieli al

comunei Tibucani, judelul Neam! pe anul 2022, inregistrat sub Nr. 18 din 28 februarie

2022 - iniliator, primar, Ioan RUSU.

Domnul consilier local, Jr. ciur€a Petru: "Comisia de ActivitSli Economico-

Financiar; a avizat favorabil acest proiect de hot5rere cu 5 voturi pentru, nici 1 vot

impotriv5 9i nici 1 ablinere, Nu au fost formulate amendamente",

Domnul presedinte de scdintS. consilier lo(rl. Foca Viorcl-Vasile: "Dac5

nu existi disculii, supun la vot acest proiect de hottrrere:

Cine este pentru? - 13 voturi

cine este impotrivS? - 0 voturi

Cine se abtine? - 0 ablineri

Constat cE acest proiect de hotirere a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici l vot

impotrivi 9i nici 1ablinere din totalul de 13 consilieri localiin fun4ie".

2. Proiect de hot5rere privind aprobarea investiliei ,,Reparalii curente la CLUB

TIBUCANI din sat TIBUC.AiII, comuna TIBUCANI, judelul NEAMT", in vederea

infiinlirii unui cABrNiT MEDTCAL - MEDTCINA DE FAMILIE, inregistrat sub Nr. 19

din 2 martie 2022 - iniliator, primar, Ioan RUSU.
Domnul consilier local. Jr. Ciurca Petru: "Comisia de Activit5ti Economico-

Financiar8 a avizat favorabil acest proiect de hot5rare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivi 9i nici 1 ablinere, Nu au fost formulate amendamente",

Domnul presedinte de sedintS. consilier local. Fo(a Viorel-Vasile: "DacE

nu exist5 disculii, supun Ia vot acest proiect de hotErSre:

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este impotrivi? - 0 voturi

Cine se abline? - 0 abtineri
Constat c: acest proied de hotdrare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivi si nici 1 ablinere din totalul de 13 consilieri localiin funclie,

intrucat problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar gedinla

inchis5".

Presedinte de gedintd,
Consilier local,

FOCA VIOREL-VASILE

contrasemneazS:
Secretarul general al comunei,

Jurist, AMBRosA cocA
(-\


