
ROMANIA
Judelul Neam!

Consiliul Local al Comunei Tibucani
Nr. 5174l28din 9 februarie 2022

proces verbal

incheiat ast5zi, 9 februarie 2022 in cadrul Sedinlei de indatE a Consiliului Local

Jibucani, judetul Neam!.
Consiliul Local a fost convocat in baza Dispoziliei primarului - Ioan Rtt,l,t ff,

38 din 08.02.2022, a Convodrii nr. 1129 din 08.02.2022, precum gi in baza invitatiilor
per50nale.

in baza condicii de prezen!5, secretarul general al comunei - ,rn Ambrcd Co6
- constatE ci, din totalul de 13 consilieri locali in fun4ie, participl un numlr de 13
consilieri locali.

Procesul verbal al gedintei anterioare a fost pus la dispozilia consilierilor loc:li in
vederea consult5rii. Nu s-au constat obieqiuni asupra intocmirii acestuia, fiind aprobat
cu 13 voturi pentru, nici 1 vot impotriva gi nici ablinere din totalul de 13 consilieri locali
in funclie.

La gedinli participd: Domnul primar - Ioan Rusu.
Domnul presedinte de ledinti, consilier local Foca VioreFvasile:

"Domnilor consilieri locali, dau citire proiectului ordinii de zi, constand in:
1, Proiect de hot5rere privind modificarea Hotlrerea Consiliului Local al comunei

l'lbucani, judetul Neamt Nr. 68 din 28.09.2021 9i aprobarea implementErii proiectului /,
MODERNIZARE DRUT''URI DE INTERES LOCAL iIT CONUITA TTB',A ,
IUDETUL IlEAtttT i inregistrat sub Nr. 14 din 8 februarie 2022 - iniliator, primar,
Ioan RUSU:

1.1. Referatul de aprobare a proiectului de hotbrare prev5zut la Dct. 1, intocmit
de Domnul primar, Ioan RUSU si inregistrat sub Nr. 1107 di; 8 februarie 2o2t:

1,2. Raportul Compartimentului ,,Financiar-Contabilitate, 
Impozite si Taie Locale,,c! privire la Proiedul de hotSrare prevtzut la pct. 1, intocmit de Oomnul notgiflfCUUf, refercnt in cadrul acestui compartiment Si inregistrat sub Nr. 1108 din 8

februarie 2022;
1.3. Avlzul consultativ al Comisiei de ActivitEli Economico _ Financjare din cadrut

Consiliul Local al comunei 'Tibucani, judelul Neam! cu privire la proiectul de hoGrare
prevHzut la pct. 1, inregistrat sub N t. 5t73lL7 din OB.O2.2O2L

^ Modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, materiatete
tnscflse In proiectul ordinii de zi este personali, prin semnarea convoc5rii, crcazie cu care
sunt rncunogliintali - prin invitatia la tedrntS - cu privire la posibilitatea de a formula si
oepune amendamente asupra proiectelor de hoEreri.

Proiectul de hotSrare inscris la ordinea de zi a fost inaintat spre avizare Comisiei
de Actjvit5li Economico - Financiare din cadrur consjriurui t-ocat ai comunei rruucani,judetul Neam!.

Supun la vot proiectul ordinii de zi:
Cine este pentru? - 13 voturi
Cine este impotrivi? - O

Cine se abline? - 0 ablineri
Constat c; proiectul ordinii de zi a fost aprobat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivd Si nici 1ablinere din totalul de 13 consilieri localiin functie,,.

I





1, Proiect de hot6r6re privind modificarea HoGrarea Consiliului Local al comunei

Tlbucani, iudetul Neam! Nr. 68 din 28.09.2021 9i aprobarea implemen$rii proiectului //
MODERITIZARE DRUMTIRI DE ITVTERES LOCAL iIT COI'UNA TTEUCAIII'

IUDETUL NEAMI1 inregistrat sub Nr. 14 din 8 februarie 2022 - initiator, primar'

Ioan RUSU:
Domnul consilier local. Jr. Ciur€a Petru: "Comisia de ActiviGli Economico-

Financiari a avizat favorabil acest proiect de ho6rare cu 5 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivS ti nici 1 ablinere. Nu au fost formulate amendamente".

Domnul Primar: "Acest proiect de hotErare este urgent, intrucat panl

15:OO, trebuie st transmit urgent la Ministerul DezvoltErii clarificiri cu privire la

obiectiv 9i de aceea am convocat aceasti gedin!5".

la ora

acest

"DacI

nu existS disculii, supun la vot acest proiect de hotErere:

Cine este Pentru? - 13 voturi

Cine este impotriv;? - 0 voturi

Cine se abtine? - 0 ablneri
constat cE acest proiect de hotErare a fost adoptat cu 13 voturi pentru, nici 1 vot

impotrivS 9i nici 1ablinere din totalul de 13 consilieri localiin fundie.

intruc;t problemele inscrise la ordinea de zi au fost epuizate, declar gedinla

inchis5".

Pregedinte de gedin!5,
Consilier local,

FOCA VIOREL.VASILE

contrasemneazd:
Secretarul general al comunei,

Jurist, AMBROSi COCA
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