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PROCES VE]RBAL
de

l7

al ;redin{ei de lucru a Consif iuf ui Local Nliroslava, intrunit de i,1i 1l.1l.dL.,in ziua
noiermbrie 201:5, oraL 09:00, in sala de qedinfe a Primlriei Comurr : ]\4liroslava
Dornnul Popesr:u Nicolae, pregedintele gedinlei, stabilit prin HotdrlL : lL Consiliului

Local Miroslava nr.1'3712015 pentru lunile octotnbrie, rroiembrie qi de e nrLrrie 2015,
desclricle lucr[rile qedlinlei ordinare din data de 29 octornbrie 2015, '.: r ri,ocatd prin
r

Dispozi!ia primarulr"ri comunei Miroslava nr.651/16 noiembrie 2015, cot
sald, suLnt prezenli 14 domni consilieri locali, din totalul de 17. Lipsesc do
locali : Apostol llie, Mertic rOonstantin, Popescu Anina.
Potr'ivit convocatorLrlui anexat, sunt preze:nJi urmatorii invitali :
referent contabi I irr caclru I Servic i u u i Fin anci ar-Co ntabi l, reprezentanti i prr'
Dornnul Popescu Nicolae. pregedintele ge:din[ei, acordd cuvAntul
Nild Drrn, p,(lntru a prezenla ordinea de zi :
l.Proiect de hotdrAre privind aprobarea Bugetului Creditelor Interrr
I

Miroslava p(rnl-ru anul 2015.

2.Proiect de hotdr6re privind aprobarea rectificarii bugetului

r

s

rir:lind cd, in

r rrii consilieri

I

I I{usu Ilie-

; :i l,ocale.

l-[ui primar,
iller Cornunei

r

venituri

gi

cheltui,,:li all cornunei N4iroslava pe trim.lV 2015.
3. Proiect de hotdr6rr: privind nuriirea persozLnelor care vor line Registr r ,r1e evidenfd a
datoriei publice locale qi Registrul de evidenla a gararrfiilor locale ale Unitatii t lrninistrativTeritoriale Comuna Miroslava, judeful Iagi.
4.Proiect de hotdrAre privind acordul pentru instituirea ipotecii asu:: 'i r.:onstrucf iei
proprietatea fi.C. FARMIIXIM S.A. ridicatd pe te:renul ce face obiectul c : rt,ractului de
conoesliune nr. I 4l I 8/0 L l 0.i2009.

Dornnul primar-NiJii Dan, prezintd motivele ce au determinat t
indati a Consiliului Local Miroslava in Eedinld cle lucrLr in data de 17.1
domnul prirnar c6, urmare a unor adrese emise de cdtre D.G.R.F.P. Itr
Judefearn laqi s-a irnpus rer:tificarea de urgenJd a bLrgetului de venituri
comunei pr:,n[ru trinr.lV 2015, astfbl incdt activitatea la nivel de unita:,
investiliilor propuse sa se desfEqoare in c,rnditii optime.
'lotodat6, ulterior depunerii documentatiei de cdtre Comuna M
contrac;tarera;imprumutului la CEK BAIJK, ce a 1'ost aprobat prin actele
adoptal.e anterior. s-a solicitat de cdtre CEC Br'.NK includerea in Bult
Interne ale C,cmLrnei I\4iroslava pentru arrul 2015 a imprurnutului-linie crt:
15000000 lei, precurr ;i numirea persoanelor care vor !ine Registrul
datoriei publLice locale gi RegistrLrl de evidenfa a garanfiilor localt,
Adrrrinistratir,,-Teritoriale Comuna Miro:;lava, judelul Ia;i gi adoptarea ur
ConsiliLr Local in acesl sens"
:
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l.Se supune aprobd,rii Consiliului Local, pe articole, proiectul de h l iirlire privind
aprobarea Bugetului Creditelor Interne ale Comunei Miroslava pentru anul 2( t j, consilierii
prezen{i in urma apelului nominal intrunind urmdtorul cvorum :
- Andrian Neculai
Pentrur
- Apostol Ilie
Absent
- Bulbaga Vasile
Pentrur
- Cojocaru Gheorghe
Pentrur
- Costin IIie
Pentrur
- lftimie Gheorghi{a
Pentrur
- Ilie Vasile
Pentrur
- Lupu Radu
Pentru
- Frunzd Florin
Pentru
- Merlic Constantin
Absent
- Popescu Anina
Absent
- Popescu Nicolae
Pentru
- Tanana Mihai
Pentru
-Tunza C. Viorel
Pentru
- Popa Serafim
Pentru
- Vicol L Gheorghe
Pentru
- Vieru Alexandru M.
Pentru
Cu l4 voturi pentru, proiectul de lrotdrAre dr:vine Hotlrdrea nr.l6r[ i:015.
2.Se supune aprobarii Consiliului Local, pe articole, proiectul de hr l irAre privind
aprobarea rectificarii bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Mirosli r a pre trim.lV
2015, consilieriiprezenli in urma apelului nominal intrunind urmdtorul cvc,rL,Tn
- Andrian Neculai
Pentru
- Apostol Ilie
Absent
- Bulbaqa Vasile
Pentru
- Cojocaru Gheorghe
Pentru
- Costin llie
Pentru
- lftinrie Gheorghild
Pentru
- Ilie Vasile
Pentru
- Lupu Radu
Pentru
- Frunzd Florin
Pentru
- Mertic Constantin
Absent
- Popescu Anina
Absent
- Popescu Nicolae
Pentru
- Tanana Mihai
Pentru
- Tunz.a C. Viorel
Pentru
- Popa Serafim
Pentru
- Vicol I. Gheorghe
Pentru
- Vieru Alexandru
Pentru
Cu l4 voturi pentru, proiectul de hotardre devine Hot[rArea nr.165i, 2:0]L:5.
:

M.

ROMANIA
JUDETUT,

tA$l

CONSILIUL LOC]AL AL COM.
MIROSLA'YA

numi
r:vide

ii consiliului Local, pe articole, proiectul

de h< t iriire privind
tine Registrul de evidenld a datoriei publice locale 1(egistrul de
I

ale Unitatii Administrativ-Teritoriale

ComuLr

i

N4lrosrava,

jiudetul Iagi, consilierii prezenfi in urmaapelului norminal
intrunind urm[torr lorr,crum
- Andrian Neculai
pentru
- Apostol Ilie
Absen I
- Bulbaga Vasile
Pentru
- Cojocaru Gheorghe
Pentru
^ Costin Ilie
Pentru
- Iftimie Gheorghil6
Pentru
- Ilie Vasile
Pentru
- Lupu Radu
Pentru
- Frunzi Florin
Pentru
- Mertic Constantin
Absent
- Popescu Anina
Absent
- Popescu Nicolae
Pentru
- Tanana Mihai
Pentru
-Tunza C. Viorel
Pentru
- Popa Serafirn
Pentru
- Vicol I. Gheorghe
Pentru
- Vieru Alexandru M.
Pentru
Cu 14 voturi pentru, proiectul de hotdrAre devine Hotdrdrea nr.166ll (.1:5.
4'Se supune aprobdrii Consiliului I-ocal, pe articole, proiectul
de hori'dn: privind
privind acordul pelt...u instituirea ipotecii asupra construcliei propr r t;a.tea
S.C.
FARMEXIM S.A. ridicata pe terenul ce face <ibiectul contractului dr r;oncesiune
nr'l4ll8/01.10.2009, consilierii prezenli in urma apelului nominal intruni r
urmatorul
c'vorum :
- Andrian Neculai
Pentru
- Apostol Ilie
Absent
- Bulbaga Vasile
Pentru
- Co.jocaru Gheorghe
Pentru
- Costin llie
Pentru
- Iftimic Gheorghila
Pentru
- Ilie Vasile
Pentru
- Lupu Radu
Pentru
- Frunzi Florin
Pentru
- Mertic Constantin
Absent
- Popescu Anina
Absent
- Popescu Nicolae
Pentru
- 'l-anana Mihai
Pentru
-'lunza C. Viorel
Pentru
- Popa Serafim
Pentru
:
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- Vicol I. Gheorghe
- Vieru Alexandru M.
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