ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,
Încheiat astăzi, 24 decembrie 2019.
În şedinţa de indata a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin
Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 429 din 24.12.2019, la care participă un număr
de 12 consilieri, doamna Macovei Cristina lipseste motivat.
La şedinţa de indata a consiliului local participa doamna Zaharia Elena – consilier
superior si doamna Rusu Maria – Roxana – consilier juridic in cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Doamna Zaharia Elena face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul
de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (19.12.2019) a fost supus la vot şi
aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Movila Mihai, presedinte de sedinta, preia conducerea lucrărilor şedinţei de
indata si da citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Se voteaza pentru aprobarea ordinii de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost
aprobata.
Se trece la proiectul ordinii de zi.
1. Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Domnul primar – prezintă referatul de aprobare.
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Cat ajunge consumul pentru anul 2019 la iluminatul public?
Ce cuantum au facturile de la E.ON?”
Domnul primar – „ In comparatie cu perioada in care ati fost primar, costurile
facturilor sunt mai mici cu o patrime. Sunt mai multe lampi.”
Domnul Onisei Ioan – „ Erau 50 de lampi tip LED cumparate din perioada mandatului
meu de primar. Unde sunt acum?”
Domnul primar – „ S-au intrebuintat in comuna. S-au inlocuit cele defecte.”
Domnul Onisei Ioan – „ Platiti chirie pentru lampile puse pe stalpii firmei Zannoti?”
Domnul primar – „ Nu platim nicio chirie.”
Domnul Onisei Ioan – „ Aveti voie sa puneti lampi pentru iluminat pe stalpi de fier?”
Domnul primar – „ Avem avize de la E.ON si acordul celor de la Zannoti.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si 1 vot
„abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, domnul Movila Mihai, presedinte de sedinta,
supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei de indata, propunere care este aprobată de toţi
domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
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