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Nr.3l72 din 06.01.2017

PROCES VERBAL
al gedinfei de indata a Consiliului Local Miroslava din ziua de 06.01.2017 ora

019:00, care a avut loc in sala de gedinfe a Primlriei Comunei Miroslava

Domnul consilier local Popescu Nicolae, pregedintele de gedinfa stabilit prin HotdrArea
Consilir.rlui Local Miroslava nr.51 din 29.10.2016 pentru lunile octombrie, noiembrie si
decembr:ie 2016, deschide lucrdrile;edinlei de indata din data de 06.01 .2017, convocatd
prin Di:;pozilia primarului comunei Miroslava Nr.03 105.01.2017 constatdnd cd, in sald,
sunt prezenti l4 consilieri locali. din totalul de 17.

lf'}otrivit convocatorul ui anexat, sunt prezenf i urmatori i invitali:
Dintre salarialii aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava cu r[spunderi
asupra lhotardrilor luate in discu{ie este prezent d-l Rusu llie- referent contabil-Serviciul
IrinanciaLr Contabil.

Domnul Popescut Nicolae, presedinte de sedinta, deschide lucrarile sedintei de
indata ar Consiliului Local Miroslava solicit[ semnarea proceselor verbale de convocare
pentru plenul sedintei de catre consilierii locali prezenti in sala fiind intrunit urmdtorul
cvorum:

- Andrian Neculai - prezent
- Apostol Ilie - prezent
- Bucataru Gabriel - absent
- Bulbaga Vasile - absent
- Ciobanu Maria - Drezent
- Co.jocaru Gheorghc - absent
- Iftimie Gheorghild - absent
- Lazar Gabriel - prezent
- Lupu Radu - prezent
- Olaru Gheorghita - prezent
- Popescu Nicolae' - prezenL
- Soroaga AdrianeL - prezent
- Frunza Florin - prezent
- fimofte Mihai - prezent
-'t/elescu Laura - prezent
- Vicol I. Gheorghre - prezenL
- Vieru Alexandru M. - prezent

f)omnul Popescu Nicolae presedinte de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi.
Plentrl voLeaza in unanimitate.

in urrna votului. s-a intrtrnit unndtorul cvorum :

- ,\ndrian Necular
- r\postol llie

Pentlu
Pe ntru

- []ucataru Gabriel
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- Bulbaga Vasile pentru
- Ciobanu Maria pentru
- Cojocaru Gheorghe
- lftimie Gheorghila
- Lazar Gabriel pentru
- Lupu Radu pentru
- Olaru Gheorghita pentru
- Popescu Nicolae pentru
- Soroaga Adriana pentru
- Frunza Florin pentru

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

Domnul presedinte de sedinta, Popescu Nicolae acordd cuvdntul d-lui primar Nip Dan,pentru a prezenta ordinea de zi :

l' Proiect de hotlrare privind revocarea H.CL. Miroslava nr.ll2/I5.12.2016.2. Proiect de - hotirire pentru modificarea $i compretarea H.c.L.
nr'12/29'01'2015 privind aprobarea contractdrii unei finanilri rambursabile
interne, prin credit bancar, in valoare de 15.000.000 lei.

acoperirii din excedentul bugetului
pe anul 2016.

comunei Miroslava si domnulprimar Dan

ts.12.2016 precum si aprobarea modificar,, ,,t.T,ilii'#i,?:'.:[;: 
hotararea nr'112 din

Domnul Popescu Nicolae, presedinte de sedinta ,rpun, la vot ordinea de zt prezentata.
In urma votului, s-a irrtrunit urmatorul auorurn ,

- Andrian Neculai penrru
- Apostol Ilie pentru
- Bucataru Cabriel
- Bulbaga Vasile pentru
- Ciobanu Maria pentru
- Cojocaru Gheorghe
- Iftimie Gheoreh;itd
- Lazar Gabriet
- Lupu Radu
- Olaru Gheorghita
- Popescu Nicolae
- Soroaga Adriana
- FrunzaFlorin

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
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- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol L Gheorglhe
- Vieru Alexandru Mihael pentru

Nefiind obiecfii, ordinea d,e zi prezentata a fost aprobatd, cu 14 voturi pentru de cdtreconsilierii locali prezenti in sala.
Domnul presedirrte de sedinta, Popescu Nicolae trece ra aprobarea proiectelor depe ordinea de zi.

Pentru
Pentru
Pentru

H.CL. Miroslava

Domnul primar Dan Nita, explica plenului sedintei ca este vorba despre schimbareaformularii in hotararea din decembrie.
consilierii prez:enli, in urma aperurui nominar, intrunind urmatorur cvorum :

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

- Apostol Ilie
- Bucataru Gabriel
- Bulbaga Vasile

Pentru
Pentru
Pentru

l. Proiect de hotlrAre privind revocarea
nr.ll2l15.I2.2016.

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

- Vieru Alexandru Mihael pentru
Se supune la vot. In unanimitate, cu r4 voturi pentru, prenur a votat proiectur.Proiectul devine Hotararea nr I din 06.01.2017

2' proiect de_fio_tdri e pentru modificarea gi compretarea H.c.L.nr.12/29.0r,20rs privind aprobarea contracterii unei finan{rrirambursabire interne, prin.credit bancar, in varoare de r5.000.000 rei.consif ierii prezen[i, in urma aperurui iorrnut, rnt.unina-urmitorur cvorum :- Andrian Neculai pentru
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- Ciobanu Maria pentru
- Cojocaru Gheor:ghe penrru
- Iftimie GheorgtLila penrru
- Lazar Gabriel pentru
- Lupu Radu pentru
- Olaru Gheorghita pentru
- popescu Nicolar: pentru
- Soroaga Adrianri pentru
- Frunza Florin pentru
- Timofte Mihai pentru
-Velescu Laura pentru
- Vicol I. Gheorgtre pentru
- Vieru Alexandru Mihael pentru

Domnul primar Dan Nita si doamna e-n.uta
aduce^lamuriri asupra necesitatii schimbarii
catre finantator.

I,enuta Ursanu, secretar comuna Miroslava,
formularii conform prevederilor cerute de

cu l4 voturi pentru plenul a votat proiectul devine Hotararea nr.2 din 06.07.2017

3' Proiect de hotrrare privind aprobarea acoperirii din excedentulbugeturui rocar a dencitutui secliuniioe dlvottare pe anur 2016.
Domnul consilier local Apostol Ilie cere.lamururi reprezentantului Serviciului Financiar
ii,Ljl,Xll; 

domnului Ilie i{usu utuptu cirrei repre;;;"'rd'deficitur si excedentur din
Domnul Ilie Rusu' refent contabil explica domnilor consilieri prezenti in sala ca;$:f:::i:[T:#',?;"g"f,Tjfinp;;[""$ ca nu este vorba despre un
Se supune la vot proiectul.
consilieriiprezenti, in urma aperurui nomina. intrunind urmdtorur cvorum :

- Andrian Neculai pentru
- Apostol Ilie pentru
- Bucataru Gabriel _ 

---

- Bulbaga Vasile pentru
- Ciobanu Maria p;;;,
- Cojocaru Gheorshe
- Iftimie Gheorgh-i1a
- Lazar Gabriel pentru
- Lupu Radu pentru
- Olaru Gheorghita p;;;;,
- popescu Nicolae p;;;;,
- Soroaga Adriana pentru
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- Frunza Florin
- Timofte Mihai
-Velescu Laura
- Vicol I. Gheorshe
- Vieru Alexandiu Mihael

9y ^-1! 
voturi pentru si o abtinere,

06.01.2017.

Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
proiectul de hotirdre devine HotIr6rea nr.3 din

Domnul Popescu Nicolae, presedinte de sedinta inchide sedinta.Consiliul local aproba in unanimitate.

ilH1':'l$ij[,%:'JJii;,,ff,T1l"i:f.''u Nicorae, presedintere sedinlei, decrard inchise

.*.ro,3ilpt 
pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, asrdzi06.0l.20l7. in trei

PRE$EDTNTE DE $EDINTA
CONSILIER LOCAL

Contrasemneazd pentru legalitate

iNrocvrr
Consilier Consiliul Local Miroslava

Secreta
Ursan Ancu!a-Lenu{a

rin.:


