ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Nr.1992/04.11.2021

PROCES-VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Fetești
din 04.11.2021

Ședința a fost convocată de primarul municipiului prin Dispoziția nr.1715/04.11.2021.
Dl.Dicianu Nicu secretar general – Doamnelor și domnilor consilieri, ați fost convocați în sedință
extraordinară prin dispoziția domnului primar. În sală sunt prezenți 11 consilieri din totalul de 19 în funcție, sedința
este legal constituită. Absenți: dna Petcu Olga, dl.Șoldan Gheorghe, dl.Văleanu Florin, dl.Pană Erkin, dl.Ion
Leonard, dl.Sima Cătălin, dl.Nistor Gheorghe, dl.Văduva Marin. Vă supun atenției faptul că președintele ales pentru
perioada octombrie-decembrie 2021 lipsește și ca urmare, potrivit art.123 alin.(3) din O.U.G.57/2019, trebuie ales
un președinte care va conduce numai această sedință. Vă rog să faceți propuneri și să supunem la vot.
Dna consilier Gogotă Adina propune pe dl consilier Velicu Laurențiu.
Se supune la vot propunerea.
Se exprimă 10 voturi ''pentru'' și o abținere și se adoptă Hotărârea nr.156/04.11.2021 privind alegerea
preşedintelui de sedință.
Dl.Dicianu Nicu – Domnul consilier Velicu Laurențiu va conduce lucrările sedinței de astăzi.
Dl.Velicu Laurențiu –președinte de ședință – Bună ziua. Declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului
Local. După cum a precizat și dl.secretar general, la ședința de astăzi sunt prezenți 11 consilieri locali din totalul de
19 în funcție, sedința este legal constituită. De asemenea, la sedință participă dl.secretar general Dicianu Nicu, iar
din partea aparatului de specialitate al primarului participă dna Badea Lenuța (consilier Compartiment Strategie,
Dezvoltare, Programe cu Finanțări Externe). Pentru început am să-i dau cuvântul domnului secretar general.
Dl.Dicianu Nicu – secretar general – aduce la cunoștința consilierilor locali prevederile art.228 din Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Se dă citire Ordinii de zi.
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de
investiţie: "REABILITARE ȘI MODERNIZARE SISTEM RUTIER ÎN MUNICIPIUL FETEȘTI "
-initiator: Primar, Laurențiu Georgică Șonchereche
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 11 voturi ''pentru''

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul
de investiţie: "REABILITARE ȘI MODERNIZARE SISTEM RUTIER ÎN MUNICIPIUL FETEȘTI "
-se prezinta raportul compartimentului de specialitate
-se prezintă raportul comisiei economice prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre
Intrucât nu sunt înscrieri la cuvânt dl președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre
Se aprobă cu 11 voturi ''pentru''
Se adoptă, cu 11 voturi ''pentru'', Hotărârea nr.157/04.11.2021 privind aprobarea devizului general și a
cererii de finanțare pentru obiectivul de investiţie: "REABILITARE ȘI MODERNIZARE SISTEM RUTIER ÎN
MUNICIPIUL FETEȘTI "
Dl președinte de ședință Velicu Laurențiu mulțumeste celor prezenți în sală și declară închise lucrările
ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Velicu Laurențiu

SECRETAR GENERAL,
Jr.Dicianu Nicu

