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PROCES-VERBAL

ÎNCHEIAT ASTĂZI 23.10.2018 

În conformitate cu dispozițiile art. 39, alin. 1, si ale art. 68, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind

administrația  publică  locală,  republicată,   Consiliul  Local  a  fost  convocat  în  ședința  ordinară  în  baza

Dispoziției cu nr. 159 din data de 19.10.2018, emisă de primarul comunei Raciu.

Din consultarea  condicii  de prezență  rezultă  că este  absen consilierul  local  Burtescu Aurică.  Se

întrunește astfel cvorumul necesar prevăzut de lege pentru aprobarea proiectelor de hotărâre din ordinea de

zi.

La şedinţă participă, în calitate de incitaţi, d-na Lixandru Mirela – asistent medical comunitar şi dl.

Ispas Cristian - şeful SVSU Raciu.  

Preşedinte  de  şedinţă  este  consilierul  local  Preda  Cristian  Răzvan.  Acesta  solicită  colegilor

completarea procesului verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia acestora.

Nu s-au înregistrat propuneri de completare. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.

Se citeşte ordinea de zi a şedinţei:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2018;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.09.2018;

3. Diverse.Nu sunt propuneri de completare. 

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.

 

Se intră apoi în discutarea punctelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei:

Pentru primul punct al ședinței, primarul Grădinaru Vasile, iniţiatorul proiectului, prezintă Proiectul

de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Raciu pentru anul 2018.

Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei Raciu, prezintă raportul în susţinerea proiectului de hotărâre.

Se trece la vot. Proiectul este în unanimitate.

Pentru  al  doilea  punct  al  ședinței,  primarul  Grădinaru  Vasile,  iniţiatorul  proiectului,  prezintă

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 30.09.2018.

Consilierul Ghiga Alina, contabilul Primăriei  Raciu, prezintă raportul în susţinerea proiectului de

hotărâre. Se trece la vot. Proiectul este în unanimitate.

La rubrica Diverse s-au înscris la cuvânt:

1. Lixandru Mirela – asistent medical comunitar:

- Prezintă un raport privind activităţile specifice desfăşurate de aceasta pe reze comunei Raciu.



2. Ispas Cristian - şeful SVSU Raciu:

- Prezintă un raport de activitate pentru lunile august şi septembrie.

  Completări:

Președinte ședință, Secretar,


