CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
JUDETUL BACAU

PROCES –VERBAL
Încheiat astazi 9.05.2018
Astăzi data de mai sus are loc sedința “de indata” a Consiliului Local Cleja, judetul Bacău
la care participă din totalul de 15 consilieri un număr de 12 consilieri (lipsă d-nii consilieri Dobos Gica, Miclaus
Ioan si Voidoc Andrei). Se face prezența d-lor consilieri, se declară legal constituită sedința Consiliului Local
și se propune începerea lucrărilor acesteia.
Prin dispoziția primarului nr. 91/8.05.2018, s-a convocat Consiliul Local în ședință “de indata” în data
de 9.05.2018, ora 9 00.
Se dă citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local, nr.91/8.05.2018, cu urmatoarea ordine
de zi:
1.Proiect de hotarare « privind acordarea „DIPLOMEI DE ONOARE” şi premierea în bani a

veteranului de razboi sergent MARCUS GHEORGHE cu domiciliul în comuna Cleja, judeţul
Bacău
Având in vedere urgența, necesitatea, legalitatea si oportunitatea proiectelor de hotărâre,
acestea constituind un aport pentru dezvoltarea comunei, se propune adoptarea de urgență a hotărârii
mentionate mai sus, in sedinta Consiliului Local din 9.05 .2018.
Se trece la prezentarea proiectului de hotarare “privind

acordarea „DIPLOMEI DE ONOARE” şi
premierea în bani a veteranului de razboi sergent MARCUS GHEORGHE cu domiciliul în
comuna Cleja, judeţul Bacău

Proiectul de hotarare are anexat:
-referatului d.nei viceprimar Leghede Angelica, nr. 2816/8.05.2018- aprobat de primar;
-avizele favorabile al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cleja nr. 2841, 2842 si 2843/
9.05.2018.
- expunerea de motive al primarului comunei Cleja nr.2817/8.05.2018.
A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotarare cu
documentația aferentă.
Se întreabă dacă sunt amendamente la proiectul de hotarare.
Dl primar –susține proiectul de hotărâre si specifica faptul ca avem in comunitate un singur veteran
de razboi in persoana d.lui Marcus Gheorghe si avem posibilitatea sa il cinstim si sa il premiem in cadru festiv
cu ocazia desfasurarii actiunii “ COMEMORAREA EROILOR” ce va avea loc in data de 10.05.2018.
Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la vot, acesta este aprobat, in
forma prezentată și redactată cu un numar de 12 voturi “pentru” din totalul de 12 consileri prezenti.
Primarul comunei Cleja, judetul Bacau si compartimentele de resort din cadrul aparatului de
specialitate duc la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri cu respectarea normelor legale, care
reglementeaza acest aspect.
Nemaifiind discuții, in continuare d-na președinta mulțumește tuturor pentru participare si declară
închise lucrările ședinței.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal spre cele legale, din care un exemplar
va fi pus la dispozitia d-lor consilieri, în dosarul comisiilor de specialitate si celor interesati in dosarul cu
procese verbale din incinta primăriei, constituit ca urmare a aplicarii Legii transparentei decizionale si va fi
transmis pentru publicare pe site-ul primariei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
STOLERU ANGELICA

SECRETAR COMUNA DELEGAT
CONSILIER SUPERIOR BENCHEA ILEANA

1

