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Proces-Verbal,

Incheiat astazi 14.09.2012, orele 16, in cadrul sedintei extraordinare a
Consiliului Local Sabaoani, convocata de catre Primarul Comunei prin dispozitia nr.
371 din 12.09.2012. Lucrarile sedintei se desfasoara la sediul Primariei, in sala de
sedinte.

La sedinta participa: doamna primar, doamna secretara, toti consilierii cu
exceptia d-lor: Robu Adrian, Robu Adriana-Maria si Varga Florin.

D-na Primar deschide lucrarile sedintei si supune la vot alegerea presedintelui
de sedinta conform proiectului de hotarare, propunere care este aprobata de toti
consilierii prezenti.
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In continuare d-na secreatara invita pe d-nul Antoci losif sa preia conducerea
sedintei.

D-nul Antoci losif preia lucrarile sedintei §i inainte de a prezenta ordinea de zi
supune la vot procesul verbal al sedintei trecute, acesta fiind aprobat de toti consilierii
prezenti, cu exceptia d-lui Cobzaru Eugen care este impotriva. Acesta nu este de acord
cu modul de redactare al procesului verbal, de catre secretarul comunei.
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In continuare d-nul presedinte supune la vot ordinea de zi propusa prin
dispozitia de convocare, propunere care este aprobata de toti consilierii.

Deoarece punctul 1 al ordinii de zi a fost parcurs, se trece la analiza punctului 2.
D-na primar prezita raportul la acest punct, iar comisiile rapoartele.

Nefiind discutii d-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare prezentat,
care este aprobat de toti consilierii.

In continuare se trece la analiza punctului 3. D-na primar prezita expunerea de
motive la acest punct, iar comisiile rapoartele.

Nefiind discutii d-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare prezentat,
care este aprobat de toti consilierii

in continuare d-na primar prezinta cererea d-nei Balan Simona care solicita
darea in folosinta a terenului de sport pentru realizarea antrenamentelor de tenis de
camp, in zilele de sambata si duminica.

Dupa aceasta nemaifiind discutii d-nul presedinte declara inchise lucrarile
sedintei.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar
care se pastreaza la dosarul sedintei de consiliu pe luna septembrie 2012.
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