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PROCES-VERBAL
Încheiat azi 10.07.2017, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Strejeşti,
judeţul Olt, în sala de şedinţe a Primăriei Strejeşti
Şedinţa începe la ora 08,00.
Sedinta este deschisa de secretarul Comunei Strejeşti, Neacşu Sorin care aduce în discuţie
Convocarea nr. 4096/05.07.2017 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
proiectului de hotarare. Consilierii locali au fost convocați ca urmare a cererii unui număr de 5
consilieri locali, potrivit adresei nr. 4046/03.07.2017.
La şedinţa consiliului local participă domnul primar al Comunei Strejeşti, Vizantie Constantin și
reprezentanta societății comerciale ALEX FARM S.R.L., doamna Speriatu Valeria.
Şedinţa consilului local este publică.
Doamna consilier local, Mariana Ungureanu fiind inițiatoarea proiectului de hotărâre,
prezintă ordinea de zi a ședinței extraordinarea. Ordinea de zi a foast aprobată în unanimitate.
Domnul președinte de ședință Zidaru Adrian, propune următoarea modalitate de adoptare a
proiectului de hotărâre :
Proiectul de hotărâre va fi adoptat prin vot secret după cum urmează : se formulează
întrebarea privind acordul închirierii spațiului comercial și fiecare consilier va tăia obțiunea pe
care o consideră de cuvință, respectiv pe „DA” sau „0U”.
Consilierii locali sunt de acord cu unanimitate de voturi pentru modalitatea de vot.
Se trece la dezbaterea proiectului de hotărâre : aprobarea închirierii spațiului comercial situat
în incinta Dispensarului Uman Strejești. Proiectul este citit pe articole de către inițiatorul de
proiect.
Președintele de ședință acordă o pauză de 10 minute pentru redactarea buletinelor de vot.
Consilierii locali și-au exprimat votul secret în cabine special amenajate.
Ca urmare a votului secret au rezultat următoarele rezultate :
- un vot “pentru”,
- 7 voturi “împotrivă”,
- 4 voturi „nule”.
Proiectul de hotătâre nu a fost adoptat.
Domnul președinte de ședință declară ședința închisă, la ora 09.10.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal, azi 10.07.2017.
PREŞEDINTE,
Zidaru Adrian

SECRETAR,
Neacşu Sorin

