ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI
CONSILIUL LOCAL COSULA

PROCES VERBAL
incheiatastizi 08.08.2014cu ocaziadesftgurdrii
gedin{ei extraordinarea Consiliului local Coqula

EXTRAS$edin{a este deschisdde citre pregedintelede qedinlaales pe o perioaddde
3 luni -prinHotdrdreaConsiliuluilocal-domnulconsilierMARCU ASPAZIA .
In cuvdntul dumneaeiaratd cd, in conformitate cu prevederile art. 39 din
Legea nr. 215 I 2001 privind Administralia publici locald, au fost convoca{i in
qedinlaextraordinard,
un numir de 11 consilieri aleqi in alegeriledin l0 iunie 2012
pentru aprobareaproiectelordin ordineade zi.
Din totalul de I I consilieri, sunt prezen{i 1l consilieri,0 consilierisuntabsen{i,
din care0 absentmotivatgi 0 absen{inemotivat.
Av6nd in vedere c[ sunt intrunite condiliile previzute de art. 41, alin. I din
LegeaadministraJieipublice locale privind prezen[a miniml a consilierilor, se
constatdci gedinlaeste legal constituitdgi se declaradeschiselucrdrile acesteia.
La gedin!5 participi primarul, viceprimarul qi secretarul comunei Coqula,
aparatulpropriu gi un numlr de 6 invitali .
Se dd cuvdntulsecretaruluicomunei,pentru a pune spre aprobareaConsiliului
Local,procesulverbal al gedinleianterioare.
Din totalul de 11 consilieri prezen{i,1l au votat pentru, 0 au votat impotrivi
qi 0 s-au abtinut.
Avdnd in vedere rezultatul votului, procesulverbalal Eedinleianterioarea fost
aprobat,
In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 215 I 2001 privind
administra{iapublicl locall, dim cuvdntul celui care a cerut intrunirea Consiliului
local, respectiv domnului primar - Acatrinei Mircia, pentru a prezentapropunerea
pentru ordineade zi.
Se dA cuvdntul domnului primar - Mircia Acatrinei, pentru a prezenta
propunereapentru ordineade zi:

l. Rectificareabugetuluilocal pe anul 2014.
2.Probleme
curente.
Sesupunela vot propunerea
pentruordineade zi.
Din totalul de 11 consilieri prezenli,11 au votat pentru, 0 au votat impotrivd
gi 0 s-au ablinut.
Avdnd in vedererezultatulvotului, ordineade zi a fost aprobat[.
'
Se inscriu la cuv6nt domnii consilieri pentru a completa,modifica sau a face
aprecierireferitoarela proiectelede hot[rdre prezentate.
Dup[ prezentarea
materialelorde pe ordineade zi qi a dezbaterilorde pe marginea
acestora,
sepun spreaprobareproiectelede hotdr6re.

Din totalul de 1l consilieri prezenli, l0 au votat pentru,0 au votat impotrivd
gi I s-aab{inut.
Avdnd in vedererezultatulvotului, proiectele de hotf,rdreau fost aprobate,urmdnd
a fi puse in executare.
SedI cuvAntuld-lui primarACATRINEI MIRCIA pentruaprezentapropunerile
pentruordineade zi a sedinteiurmitoare.
in incheiere,doamna consilier- MARCU ASPAZIA - pregedintede qedin{5,
mullumegtepentru participare,prezintd.concluzii asupra modului de desfbgurareal
gedin{eiqi declari inchise lucr[rile acesteia.
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