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Nr.14530 din 16.05.2017

PROCES VERBAL
al gedinfei "de indata" a Consiliului Local Miroslava din ziua de 11.05.2017

ora 09:00, care a avut loc in sala de gedinfe a Primiriei Comunei Miroslava

Domnul consilier localLupu Radu, preqedintele de gedinta stabilit prin Hotdr6rea

Consiliului Local Miroslava nr.99 din27.04.2017 pentru lunileaprilie, mai, iunie2017,
deschide lucrarile gedinfei,,de indata" din data de 11.05.2017, convocatd prin Dispozilia
primaruf ui comunei Miroslava Nr. 237 110.05.2017, constatAnd ci, in sal6 sunt prezenfi
15 consilieri locali, din totalul de 17.

Potrivit convocatorului anexat, sunt prezen\i urmdtorii invitali: domnul Enache
Aurel, Buchila Vasile si lonita Eugenia - reprezentanti satesti, salarialii aparatului de

specialitate al primarului comunei Miroslava cu rdspunderi asupra hotdr6rilor luate in
disculie : d-nul Kazemi Samad reprezentant Birou Proiecte, reprezentanlii presei locale.

Domnul Iftimie Gheorghita, presedinte de sedinta, deschide lucrarile sedintei
ordinare a Consiliului Local Miroslava solicita semnarea proceselor verbale de convocare
pentru plenul sedintei de catre consilierii locali prezenti in sala fiind intrunit urmitorul
cvorum:

- Andrian Neculai - orezenl
- Apostol Ilie - absent
- Bucataru Gabriel - absent
- Bulbaga Vasile - prezent
- Ciobanu Maria - prezent
- Cojocaru Gheorghe - absent
- Iftimie Gheorghil6 - prezent
- Lazar Gabriel - orezent
- Lupu Radu - prezent
- Olaru Gheorghita - prezent
- Popescu Nicolae - prezent
- Soroaga Adriana - prezent
- Frunza Florin - prezent

- Timofte Mihai - prezent
-Velescu Latra - prezent
- Vicol I. Gheorghe - prezenl
- Vieru Alexandru - prezent
Se supune spre aprobare ordinea de zi si procesul verbal al sedintei precedente.

Plenul voteaza in unanimitate.
in urma votului, s-a intrunit urmdtorul cvorum :

- Andrian Neculai
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel

Pentru
Pentru
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- Bulbaga Vasile pentru

- Ciobanu Maria Pentru
- Cojocaru Gheorghe
- Ifltimie Cheorghi{d pentru

- Lazar Gabriel pentru

- Lupu Radu Pentru
- Olaru Gheorghita Pentru
- Popescu Nicolae Pentru
- Soroaga Adriana pentru

- FrunzaFlorin pentru
- Timofte Mihai pentru

-Velescu Laura pentru

- Vicol L Gheorghe pentru

- Vieru Alexandru Mihael pentru

Domnul presedinte de sedinta, Lupu Radu acordd cuvdntul d-lui primar Nifd Dan, pentru
a prezenta ordinea de zi :

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru
contractarea si/sau garantarea de finantari rambursabile pentru Unitatea
Administrativ-Teritoriala Comuna Miroslava

Domnul Lupu Radu, presedinte de sedinta supune la vot ordin ea de zi prezentata :

ln urma votului, s-a intrunit urmdtorul cvorum :

- Andrian Neculai
- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile
- Ciobanu Maria
- Cojocaru Gheorghe
- Iftimie Gheorghip
- Lazar Gabriel
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Soroaga Adriana
- Frunza Florin
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol I. Gheorghe
- Vieru Alexandru Mihael

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Nefiind alte obieclii, ordinea de zi a fost aprobata cu l5 voturi PENTRU de cdtre
consilierii locali prezenli in sala.
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DomnuI consilier Lupu Radu, presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar
al comunei Miroslava, Dan Nita, pentru a explica caracterul < de indata > al sedintei.
prezentarea proiectului si importanta acestui proiect.

Domnul Dan Nita, primarul comunei Miroslava, explica plenului Consiliului
Local Miroslava ca prezentul proiect este continuarea pasilor parcursi in derularea
proiectelor de dezvoltare a comunei Miroslava. Se refera la imprumutul financiar in
vafoare de 2,5 milioane, la prevederile legale (conform Legii nr.9812016 a Achizitiilor
publice precum si a Legii 21512001 actualizata a Administratiei Publice) si sa da citire
articolelor 63, alin. I lit. ))b ) si ( c ) care imputernicesc primarul pentru contractarea de
cred ite.

consilierii prezenJi, in urma apelului nominal, intrunind urmdtorul cvorum :

- Andrian Neculai Pentru
- Apostol Ilie Pentru
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile pentru
- Ciobanu Maria Pentru
- Cojocaru Gheorghe pentru

- lftimie Gheorghild pentru
- Lazar Gabriel pentru

- Lupu Radu pentru
- Olaru Gheorghita pentru

- Popescu Nicolae pentru
- Soroaga Adriana pentru

- Frunza Florin pentru

- Timofte Mihai pentru

-Velescu Laura
- Vicol I. Gheorghe pentru
- Vieru Alexandru Mihael pentru

Presedintele de sedinta, domnul Lupu Radu, supune la vot proiectul.
cu l5 voturi pentru, proiectuldevine Hotararea nr.ll0 din 11.05.2017
Nefiind alte disculii, domnul consilier Lupu Radu, pregedintele gedinlei, declard inchise
lucrarile gedinJei de indata a Consiliului Local Miroslava.
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Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, astdzi 11.05.2017 in trei
exemplare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONSILIER LOCAL

Contrasemneazd, pentru legalitate
Secretar

iNrocmr
Consilier Consiliul Local Miroslava Ancuta Lenut
Popovici Eleonor


