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COMUNA STREJEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Nr.107/16.11.2017
PROCES-VERBAL
Încheiat azi 16.11.2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Strejeşti, judeţul Olt,
în sala de şedinţe a Primăriei Strejeşti
Şedinţa începe la ora 09,00.
Sedinta este deschisa de secretarul Comunei Strejeşti, Neacşu Sorin care aduce în discuţie
Dispozitia Primarului Comunei Strejeşti nr.235/10.11.2017 şi Convocarea nr. 6321/10.11.2017
prin care au fost convocaţi domnii consilieri locali la lucrarile sedintei. Apoi efectueaza prezenta
nominala, constatandu-se prezenţa de 12 consilieri locali din numărul total de 13 consilieri în
funție, astfel fiind întrunit cvorumul necesar pentru aprobarea proiectelor de hotarare.
Şedinţa consilului local este publică.
La ședința consiliului local participă și domnul primar, Vizantie Constantin.
Domnul primar, Vizantie Constantin prezintă proiectul ordinii de zi, în conformitate cu
prevederile art. 43 (1) din Legea administraţiei publice locale (r1), cu modificările şi completările
ulterioare, ordine de zi ce a fost adusa la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia pe pagina de
internet a primăriei.
Se trece la dezbaterea punctului I de pe ordinea de zi : aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare
a Consiliului Local al comunei Strejești, din data 16.11.2017.

Domnul președinte de ședință, Militaru Octavian, acordă cuvântul domnului primar, Vizantie
Constantin, inițiatorul proiectului, pentru prezentarea acestuia. Proiectul de hotărâre este citit pe
articole, fiind însoţit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, împreună cu raportul comisiei de specialitate al consiliului local.
Doamnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 12 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre suplimentat a fost adoptat.
Se trece la dezbaterea punctului II de pe ordinea de zi aprobarea : aprobarea Procesului verbal
al ședinței Consiliului Local al Comunei Strejești din data de 31.10.2017.
Secretarul U.A.T. dă citire procesului verbal înregistrat cu nr. 100/31.10.2017. Se constata
ca nu sunt obiectii cu privire la modul in care acesta a fost elaborat, cele inscrise fiind in
concordanta cu cele dezbatute in sedinta anterioară.
Proiectul de hotărâre este citit pe articole, fiind însoţit de raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, împreună cu raportul comisiei de specialitate al
consiliului local.
Doamnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 12 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Se trece la dezbaterea punctului III de pe ordinea de zi : rectificarea bugetului local.
Preşedinte de şedinţă, acordă cuvântul domnului primar Vizantie Constantin. Proiectul de
hotărâre este citit pe articole, fiind însoţit de raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, împreună cu raportul comisiei de specialitate al
consiliului local.
Doamnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Se votează cu 12 voturi „pentru”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Ca urmare a proiectelor înscrise pe ordinea de zi, presedintele de sedinta, anunţă că în urma
voturilor consilierilor locali au fost adoptate următoarele hotărâri :
1. H.C.L. nr. 63/16.11.2017 : aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Strejești, din data 16.11.2017.
2. H.C.L. nr. 64/16.11.2017 referitor la : aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local al

Comunei Strejești din data de 31.11.2017.
3. H.C.L. nr. 65/16.11.2017 privind : rectificarea bugetului local.
Domnul presedinte de sedinta, Militaru Octavian anunta că s-au epuizat toate punctele
inscrise pe ordinea de zi si declara lucrarile sedintei Consiliului Local Strejeşti inchise .
Şedinţa se încheie la ora 09 :45.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal, azi 16 noiembrie 2017.

PREŞEDINTE,
Militaru Octavian

SECRETAR,
Neacşu Sorin

