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ROl\4ANIA

privind aregerea presedinterui de sedinta pentru urmatoarere trei
privind aprobarea conturui te execufie pe trimestrur rv ar
privind acordar,ea unor ajutoare financiare cetatenilor din

IrttoclEsi vEt{ll,A]rnclreiat astdzi 2'7.02 .2014 in uorufin'i:jil1;:tirionsiriurui 
LocarG6iseni.

email:

L Proiect cle hotdrdre
luni.

2. Proiect cle hotirdre
anului 21013 .

3. Proiect dte hotdr6re
comuna.

4. Diverse

In confonmitate cu prevederile art, 3galin. 1,3 si g . coroborat cu art. 6garin. I dinLegea 215/2001 republicata ,"u toijn.drilt: gi compretdr;re. urterioare , prin dispoziliaPrimarului comunei cu nr' 147/19.02.2014 au fost 
"onuo"u1i in scris un num6r de 15consilieri 

' dl secretar face prezenlu rl lonrtut cd sunt prezenli toli consirierij rocari .

ln conformitate cu art .42 alin . 6din Legea 215/200japrobare procesur verbar de ra sedinfu uni..iouru .u.. .r," up;j;"l"r"Jrjxll*ij,J:r.ffi:i:Domnul pregedinte de gedintd dd citire ordinei de zi:

Dupa citirea ordinei de zi dl primar solicita suprimentarea pe ordinea de zi cu unpunct : Proiect de hotdrdre cu privire la desfiintar '"u 
^uguti"i, un"r"i si toaretei din curteascolii Gimnaziale nr. l. Comunu Cuir"nl ,at Gaiseni.

Domnul oregedinte 
T,p:nt spre aprobare ordinea de zi care este aprobata cu

unanimitate de voturi pentru . oi p..r.jir-ri. ,rpun" ,p.";;;;re suprimentarea ordine i de zi;ilHff:l j;J:d; unanimitaie-Je votu,i rlst p""i* ordine de zi aptobat.t.
I ' Dl presedinte. dd citire primului punct inscris pe ordinea de zi :proiect de hotdr'reprivind aregerea presedinrerui J.";;;;;; pentru urmatoarere trei runi.

0""'",{,ir;u5J;,."::i,:iTi,];,Tjffi;iif;.liliii,lii,',, de speciaritate dupa care

,.r"r""?j,jllj:?J1 oroo'ne pe oi-.on'.ili.. Marcu ron ca presedinte de sedinta penrru
Comi siile av i:zeazd favorabi I
Nemaifiind ptopuneri., domnul pregedinte supune spre aprobare proiectur de hotdr'reil#,;jg?.'rTl?#T:fliJ"1il,i" "ai'il pentru urmatoarere tiei runi ,' ;;;;;; i-o,.u,u .u

e alseml

k;,9

Hotdr6re adoptatd



2. l)omnul preEedinte de Eedint[ dii citire punctului 2 inscris pe ordinea de zi :

Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV al anului 2013 .

Se citesc expunerea de motive si raportul de specialitate dupa care se solicita
inscrierea la cuvant . Dl Contabil delatiza contul de executie .

Dl Stefan este nemultumit ca nu a primit si dumnealui un raport cu contul de
executie.

Comisi ile av izeaza favorabil
Domnul preqedinte supune spre aprobare proiectul de hotdrdre privind aprobarea

contului de executie pe trimestrul IV al anului 2013 , care se voteaza cu 14 voturi pentru un
vot abtinere ( Stefan I ) .

Hotdrdre adoptatd
3. Domnul preEedinte de gedintd dii citire punctului 3 inscris pe ordinea de zi :

Proiect de hotirAre privind acordarea unor ajutoare financiare cetatenilor din comuna.
Se citesc expunerea de motive gi raportr-rl serviciului de specialitate dupa care se

solicita inscrierea la cuvant .

Comisi ile av izeaza favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrAre privind acordarea unor ajutoare

financiare cetatenilor din comuna, care este votat cu unanimitate de voturi (15) pentru.
Hotirdre adoptatb
4. Domnul pregedinte de Eedintd dd citire punctului suplimentat pe ordinea de zi ;

Proiect de hotdrdre cu privire Ia desfiintareamagaziei, anexei sitoaletei din curtea scolii
Gimnaziale nr. l. Comuna Gaiseni sat Gaiseni

Se citesc expunerea de motive si raportul serviciului de specialitate dupa care se

solicita inscrierea la cuvant.
Comisi ile av izeaza favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind desfiintarea magaziei ,

anexei sitoaletei din curtea scolii Gimnaziale nr, 1. Comuna Gaiseni sat Gaiseni . care este
votat cu unanimitate de voturi pentru(15).

HotdrAre adoptati.
Diverse

Dl primar prezinta consilierilor o propunore de dezmembrare a cladirii fostei primarii
parte inchiriata de dna doctor , parte ce va fi supusa aprobari intr-o sedinta viitoare pentru
dezmembrare necesara in vederea aprobarii listei cu spatiile medicale ce vor putea fi scoase
lavanzarc.

Ne mai fiind disculii domnul preEeCinte de gedintd
doamnelor consilieri pentru prezentd declarand ;edinta inchisd .

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal in 2

le mullumeste domnilor si

unul va fi
predat Instituliei Pre ([udetulGiurgiu
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