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Incheiat astdzi 09.01 .2014 in cadrul Sedintei extraordinare a Consiliului Local
Gdiseni,

In conformitate cu prevederile art, 39 alin, 2,3 si 8 . coroborat cu art. 68

alin. 1 din Legea 21512001 republicatd ,ou modificdrile qi completdrile
ulterioare , prin dispozilia Prirnarului comunei cu nr. 1106.0L2014 au fost
convocafi in scris un numdr de 15 consilieri , dl secretar face prezen{a si

constatd cd sunt prezen{i toti consilieri.

In conformitate cu art . 42 alin . 6 din Legea 21512001 , secretarul u,a.t

supune spre aprobare procesul verbal de la sedin\a anterroara care este aprobat

cu unanimitate de voturi pentru (15) . Domnul preEedinte de Eedintd dd citire
ordinei de zi:

1, Proiect de hotdrdre privind acoperirea deficitului bugetar al anului
2013

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice
de consultanta si reprezentare

Domnul presedinte supune spre aprobare ordineadezi gi se voteazdcu
unanimitate de voturi (15) pentru , Ordine de zi aprobatd.

1, Dl preEedinte de gedinta dd citire primului punct inscris pe ordinea de
zi : Proiect de hotdrdre privind acoperirea deficitului bugetar al anului 2013

Se citesc expunerea de motive si raportul serviciului de specialitate
dupa care se solicita inscrierea la cuvant .

Comis i ile av tzeazd favorab il
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind acoperirea

deficitului bugetar al anului 2013 , care este votat cu 15 voturi pentru
HotdrAre adoptata
2. Dl preqedinte de qedinld dd citire punctului 2 de pe ordinea de zi:

Proiect de hotbr6re aprobarea achrzittonarii de serviciijuridice de consultanta
si reprezentare.
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Se citesc expunerea de motive si raportul de specialitate dupa care se

solicita inscrierea la cuvdnt.
C omis iile consi liulu i ay tzeaza favorabil

Dl presedinte supune la vot proiectul de hotardre privind aprobarea
achizitionarii de servicii juridice de consultanta si reprezentarc , care este

votat cu 15 voturi pentru .

Hotdrdre adoptata.

Ne mai fiind disculii domnul preEedinte de qedinta le mul{umeste domnilor
consilieri pentru prezentd, declarand qedinta inchisd ,

Drept pentru care s-a intocmit prezentul prooes verbal in 2 exemplare din
care unul va fi predat Instituliei Prefectului- judetul Giurgiu .
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