ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
PROCES - VERBAL,
Încheiat astăzi, 18 martie 2020.
În şedinţa convocata de indata a Consiliului local al comunei Păstrăveni, prin Dispoziţia
primarului comunei Păstrăveni nr. 110 din 17.03.2020, la care participă un număr de 11
consilieri, domnul Gherasim Dumitru si domnul Nastasa Lazar lipsesc motivat.
La şedinţa convocata de indata a consiliului local participa doamna secretar general
Lidia Brinzei si doamna Maria – Roxana Rusu – consilier juridic in cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Doamna secretar general Lidia Brinzei face prezenţa domnilor consilieri, fiecare
semnând în registrul de prezenţă.
Doamna secretar general Lidia Brinzei prezinta actele normative considerate mai
importante de la sedinta anterioara pana in prezent.
În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (18.02.2020) a fost supus la vot
şi aprobat in unanimitate.
Doamna secretar general da cuvantul domnului Irimoaie Ion, presedinte de sedinta, care
preia conducerea lucrărilor şedinţei convocata de indata si da citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare - privind utilizarea fondului de rezerva si asigurarea
resurselor financiare necesare cheltuielilor ocazionate de prevenirea si
combaterea infectiilor cu noul Coronavirus
Se voteaza pentru aprobarea ordinii de zi: in unanimitate ordinea de zi a fost aprobata.
Se trece la proiectul ordinii de zi.
1.
Proiect de hotarare - privind utilizarea fondului de rezerva si asigurarea
resurselor financiare necesare cheltuielilor ocazionate de prevenirea si combaterea
infectiilor cu noul Coronavirus
Domnul primar – prezintă referatul de aprobare.
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Domnul primar, 20 de lei / zi nu este o suma prea mica
alocata?”
Domnul primar – „ In functie de gravitatea situatiei, vom aloca si alte sume.”
Domnul Onisei Ioan – „ Si ce masuri ati luat, domnule Gorea?”
Domnul primar – „ Am luat masuri ce s-au impus de la Directia de Sanatate Publica
Neamt, de la Politie, masuri pe care ne straduim sa le aplicam cat mai bine”
Domnul Pascal Ioan – „ Sa se asigure alimente celor aflati in izolare la domiciliu.”
Domnul Onisei Ioan – „ Trebuie sa te interesezi, esti primar!”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „pentru” si 1 vot
„impotriva” ( domnul Onisei Ioan).
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei
consiliului local, convocata de indata, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri
prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
Presedinte de sedinta,
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