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PROCES VERBAL
incheiat astizi 20 FEBRUARIE 2018 in gedinla de indat[ a Consiliului

Local al Comunei M[neqti, Judelul prahova

$edinla de indatl a Consiliului Local al Comunei Mdneqti, a fost convocat[ in baza

Dispoziliei nr. 47 din 19.02.20t8 emis6 de Dt. Pimar constantin Nifoi, la data de 20.02.2018 cue
s-a desfEqurat in Sala de $edinte a Primiriei Comunei M6neqti, incepand cu ora 15.00.

in prerenla Dlui Enache Nicotae M6ddlin Secretar comund au participat Dna Streche

Tudoricu Carmen consilier din cadrul compartimentului Contabilitate, sunt prezenli la gedin![ un

numar de 10 consilieri in func1ie lipsesc Consitierul Lixandru Constantin Valentin, Bundd Marius,

Filip Marius gi delegatul sitesc d-na Oprina Daniela.

intruc6t trebuie desemnat un alt pregedinte de qedin!6, se propune de cdtre Dl. Consilier

Ungureanu Constantin, sb suslind urmltoarele qedinle ale Consiliului Local Mdnegti, pentru o

perioada de trei luni, Dl consilier Ungureanu Ion, se supune la vot qi se aprob[ cu 10 voturi pentru.

Dl Consilier Ungureanu Ion, preqedinte de qedint[, di citire ordinei de zi, respectiv,

aprobarea procesului verbal al qedinlei ordinare a consiliului local din data de 12.02.2018,

expunerea de motive [a proiectul de hotirire privind aprobarea bugetului local al comunei Mdneqti

pentru anul 2018 qi ultimul punct intrebdri interpeldri respunsuri. Se supune la vot ordinea de zi gi

este aprobate cu 10 voturi pentru.

Dl. Pregedinte de $edint6, consilier Ungureanu Ion, d[ citire Procesului Verbal al

$edinlei ordinare din data de 12.02.2018 qi intreabi dacl sunt obiecliuni sau intreb6ri, nefiind

obiecliuni, se supune la vot gi este votat procesul verbal cu 10 voturi pentru.

Dl Consilier, pregedinte de qedinld, Ungureanu Ion, di citire la Proiectul de Hot[rare

privind aprobarea bugetului local al comunei Mineqti pentru anul 2018. Se inscrie la cuvdnt gi cu

acordul preqedintelui de qedinjd ia cuvintul Dna Streche Tudoricu Carmen, consilier contabil 9i

comunic[ faptul c[, suma alocat[ de Ministerul de Finante, pentru sectiunea dezvoltare, a fost

initial comunicati ca fiind de 136 mii [ei, insi in data de 19.02.2018, a primit o altl fi96, in care

suma a fost modificatl la 128 mii lei, sumi care are destinatia dezvoltare. Fa]i de forma bugetului,

care a fost prezefiate. acestd sum[ va fi introdus[ la obiectivul de investilie Extindere relea gaze

naturale in satul Biltila Com. Mdnegti.

Se inscrie la cuvdnt Dl. Consilier Cristea Ion qi cu acordul preqedintelui de qedin!6, spune

cA suma respectiv[ a fost foarte bine distribuitd cltre acest obiectiv, deoarece, in urma Adunirii



Cet6{eneqti care a avut locin data de 11.02.2018 in Satul B tila, cetStenii care au participat au spus

cA acest sat a fost l6sat in urmd fap de celelalte. Dl. Preqedinte de gedintd Ungureanu Ion, spune,

vom vedea, dup[ ce se va finaliza aceastl investilie, c6te familii din satul Beltila se vor racorda la

gaze, deoarece discutia cu extinderea relelei in acest sat, este mai veche qi la momentul respectiv

preferau incllzirea cu lemne.

Ia cuvdntul, cu aprobarea preqedintelui de 9edin15 gi Dl consilier Manea Ion, care spune c[

in satul Zalhanauq sunt persoane care solicitd gi in prezent racordarea la gaze. Dl. Consilier

Ungureanu Constantin ia cuvdntul qi cu aprobarea preqedintelui spune ci [a momentul aprobArii

investiliei din satul BiltiJa au fost strdnse peste 200 de semn6turi ale cetelenilor care doresc

introducerea gazelor in acest sat. Se supune la vot proiectul de hotirdre privind aprobarea bugetului

local al comunei Mdnegti pe anul 2018 cu modificArile enuntrate $i este votat in unanimitate cu 10

voturi pentru.

Se trece la urm[torul punct dupa ordinea de zi, la intrebdri, interpeliri gi rdspunsuri, unde

Dl. Preqedinte de qedinll Consilier Ungureanu Ion, intreabi cine doreqte s[ se inscrie la cuvdnt.

intruc0t nu sunt doritori qi nu mai sunt alte probleme de ridicat, PreEedintele qedintei Dl.

Ungureanu Ion declar6 ca fiind inchise lucrlrile qedinlei din 20.02.2018, mullumind pentru

participare qi implicarea celor prezenli in sall.
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