Consiliul Local Sabaoani
Judetul Neamt
Nr.2074din04.06'.2014
Proces-Verbal,
Incheiat astazi 04.06.2014, orele 17, in cadml §edintei extraordinare a Consiliului Local
Sabaoani, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr. 245 din 01.06.2014.
Lucrarile §edintei se desfa§oara la sediul Primariei, in sala de §edinte.
La §edinta participa: doamna primar, doamna secretara, d-nul Macinca Claudiu, toti
consilierii cu exceptia domnilor consilieri: Dascalu Costica §i Varga Adrian
D-nul Robu Flavian, presedintele de §edinta i l invita pe d-nul Cobzaru Eugen sa
paraseasca sala de §edinte deoarece in baza hotararii Consilului Local a fost exclus de la
lucrarile consiliului si ale comisiilor pentru o perioada de doua luni incepand cu data de 01 iunie
2014. D-nul Cobzaru refuza sa se conformeze. D-nu presedinte emite o dispozitie de evacuare
pentru d-nul Cobzaru in trei exemplare din care unul i l inmaneaza acestuia, unul i l inmaneaza
reprezentantului politiei locale iar celalalt exemplar il depune la dosarul sedintei.
Reprezentantul politiei locale, in baza dispozitiei primite procedeaza la punerea in
aplicare a acesteia, si i l evacueaza din sala pe d-nul Cobzaru Eugen. In semn de solidaritate cu
acesta, parasesc sala si domnii consilieri: Robu Adrian, Robu losif, Ciobanu Mircea §i Macinca
Felix.
in continuare d-nul presedinte prezinta ordinea de zi §i o supune spre aprobare. Propunere
care este aprobata de toti consilierii prezenti.
In continuare se trece la analiza punctului 1. D-nul Macinca Claudiu- contabilul §ef, ofera
explicatii privind executia bugetara pe anul 2013, d-na primar prezinta raportul la acest punct,
iar comisiile de specialitate prezinta pe rand rapoartele de avizare. Nefiind discutii d-nul ~
presedinte supune la vot proiectul, care este aprobat de toti consilierii.
In continuare se discuta punctul 2. D-na primar prezinta raportul, si expunerea de motive
la acest punct iar comisiile prezinta pe rand rapoartele. Nemaifiind discutii d-nul pre§edinte
supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii.
In continuare se discuta punctul 3. D-na primar prezinta raportul la acest punct iar
cornisiiie _prezinta pe-Tind rapoart^.-4^€mai&ind--diseutii--d-^^^
la vot
proiectul de hotarare care este aprobat de toti consilierii.
In continuare d-na primar prezinta doua cereri:
- cererea RDS RCS care solicita aviz pentru efectuarea unor lucrari de modemizare
- cererea d/nului Ciobanu lona, domiciliat pe str. Progresului, 88, care solicita
cumpararea de la Consiliu Local a suprafetei de aproximativ 100 mp, care i i de'ine
fara titlu de proprietate, situat in continuarea proprietatii acestuia.
Dupa aceasta nemaifiind discutii d-nul pre§edinte declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar care se
pastreaza la dosarul §edintei de consiliu pe luna iunie 2014.

