
 

SECRETAR
PROCES - VERBAL

`ncheiat ast\zi 04.12.2015
cu ocazia [edin]ei de `ndat\ a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa

La data de mai sus a avut loc [edin]a de `ndat\ a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa.
Au participat urm\torii consilieri:
 

1. Barbu Adrian
2. Burlan Filoftia
3. Butc\ Drago[
4. Cîrstoiu Mihail
5. Gorgon Gheorghe Cosmin
6. Grosu Gabriel Mihai
7. Iordănescu Victoria
8. Mădăran Constantin
9. Mircea Daniela Elena

10. Pop Aurel
11. Toma Vasile Gabriel

Au fost absen]i domnii consilieri: Ancuţa Adriana, Bădescu Gheorghe, Cr\ciun Dorina, Popa Constantin 
Tiberiu, Popescu Corneliu Dan, Veveriţă Gheorghe Ion.

{edin]a a fost deschis\ de doamna  secretar al U. A. T. Ora[ Pucioasa -  jr. Catan\ Elena, care spune c\ 
[edin]a de `ndat\ a fost convocat\ prin Dispozi]ia primarului nr. 1328 din 04.12.2015 [i c\ din consultarea condicii 
de prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei.

Apoi d\ cuvântul domnului primar jr. B\d\u D\nu] s\ prezinte ordinea de zi. 
Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot, fiind aprobat\ cu unanimitate de 

voturi `n forma prezentat\.
Pre[edinte de [edin]\ este domni[oara consilier Iordănescu Victoria.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific\rii bugetului  

local [i aprobarea redistribuirii cheltuielilor de personal aferente ordonatorilor ter]iari de credite din `nv\]\mântul 
preuniversitar de stat de pe raza ora[ului Pucioasa. ”

Domnul primar  jr. B\d\u D\nu] d\ explica]iile necesare.
Nu sunt discu]ii.
Domni[oara consilier Iordănescu Victoria - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre 

privind aprobarea rectific\rii bugetului  local [i aprobarea redistribuirii cheltuielilor de personal aferente 
ordonatorilor ter]iari de credite din `nv\]\mântul preuniversitar de stat de pe raza ora[ului Pucioasa [i este aprobat 
cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.

Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
 IORD|NESCU  VICTORIA

                       
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Verificat - - - -
Întocmit Catană Elena Secretarul oraşului Pucioasa
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