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PROCES- VERBAL,

incheiat astdzi, 18.10.2013
Tn gedinld extraordinard a Consiliului Local Zdnegti

Astdzi,18.I0.2Ot3, prin dispozilia nr. 165/15.1"0.20L3, a fost convocatd
gedinla extraordinard a Consiliului Local Zdnegti.

Proiectul ordinii de zi al gedinlei a fost adus la cunogtinld publicd in
termen legal de cdtre secretarul comunei prin intermediul paginii de internet gi

cuprinde urmdtoarele proiecte de hotd16re:

1). Proiect de hotdr6re privind aprobarea gi instrumentarea proiectului de
investiiie" Achizi[ie utilaje in cornuna Zdnegti, judelul Neam]" finan]at prin
FEADR-Masura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor,?mbundtdtrirea serviciilor
de bazd pentru economia gi populafia ruralS gi punerea in valoare a mogtenirii
rurale" , ce urmeazd a se depune prin Asocialia Grupul de Acfiune Locald
Nicolae Roznovanu.
2). Proiect de hotd16re privind aprobarea instrumentdrii proiectului de
i nvestif ie" Rea bilita rea, modern iza rea gi dota rea agezd md ntul u i cu ltu ra I

(Ciminul Cultural) din localitatea Zdnegti, comuna Zdnegti. Judelul Neam!"
finanlat prin Programul prioritar nalional pentru construirea de sedii pentru
agezdmintele culturale in localitdlile unde nu existi asemenea institulii, precum
gi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea gi finalizarea lucrdrilor de
construclie a agezdmintelor culturale de drept public din mediul rural si mic
urban.

Pregedinte de gedin[5 este dl. Rotaru Neculai.
La lucrdrile gedinlei au fost prezenli 13 din totalul celor 15 consilieri

locali alegi - lipsd fiind dnii Bursuc Marian gi Andrei Gheorghe.
Dl. pregedinle Rotaru Neculal declard $edintra legal constltultd gl dH cltire

convocatorului gi ordinii de zi.

Propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect privind aprobarea
treceriiin domeniul public privat al comunei Zdnegti a Ciminului Cultural gi a

teren u lui aferent clSdirii.
Se aprobi cu unanimitate de voturi- 13 voturi.
Se supune spre dezbatere punctul 1 al ordinii de zi.Dl. pregedinte

intreabd dacd sunt disculii la acest punct.
Dl. Vinca remarcd cd, de fapt, se aprobi derularea unui proiect gi nu

proiectul in sine;intreabd de cheltuielile aferente proiectului.
Dl. primar Filip loan detaliazd acest proiect, oferind informalii legate de

a cesta.
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Nemaifiind disculii la acest punct al ordinii de zi se trece spre aprobare
votare la punctul l_ al ordinii de zi.

Se supune la vot punctul i. al ordinii de zi.
Se aprobd cu unanimitate de voturi- l-3 voturi.
se supune spre disculie gi aprobare punctul 2 alordinii de zi.
Dl. Vinca observd c5 graficul de activitdli anexat proiectului este grdbit gi

prdfuit;ar trebui propuse activitili noi gi moderne.
Dl. Primar rdspunde cd tot proiectul a fost ficut in grabd ca urmare a

timpului limitat;gi graficul va rdmdne asa cum a fost formulat.
Nemaifiind discufii la acest punct se supune spre aprobare gi votare

punctul 2 al ordinii de zi.

Se supune la vot - i-3 voturi ,,pentru".
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi ce are strict legdturd cu punctul 2 aga

cum prevede art.6.1,.2 al Ghidului operafional aprobat prin ordinul
Ministerului Dezvoltdrii Regionale giTurismului, cd terenul trebuie sd facd parte
de domeniul privat.

Nemaifiind disculii la acest punct se supune spre aprobare givotare
punctul3 alordinii de zi.

Se supune la vot - l-3 voturi ,,pentru".
Dl. preSedinte declard gedinla inchisi;drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces-verbal care conline 2 pagini.

lntocmit,
Cotund Monica

Pregedinte de pedinld,
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