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PROCES-VERBAL 
 

 

ÎNCHEIAT ASTĂZI, 23.12.2019 

ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI  LOCAL ZĂNEȘTI 
 

Astăzi, 23.12.2019, la ora 8.00, primarul comunei Zănești, FILIP IOAN,  a 

convocat prin dispoziția nr.  179 /  19.12.2019 Consiliul Local al Comunei Zănești în 

ședința extraordinară. 

 

          Listă de prezență: 

  Președinte de ședință: 

DUMITRU PETRU 

 

 Consilieri locali prezenți ( 15  ): 

 ANDREI GHEORGHE – P.S.D. 

 APOPEI OANA ELENA - A.L.D.E. 

 ASTANCĂI GHEORGHE - P.S.D 

 ATĂNĂSOAIE-IACOB CRISTINA-DANIELA – P.M.P 

 BĂGHIUȚ IOAN  – P.N.L. 

 BURSUC MARIUS MARIAN – U.N.P.R. 

 CIOCOIU GHEORGHE– P.S.D. 

 CIUBOTARU ION – P.S.D. 

 CIOINEAG EMILIAN – P.M.P 

 DUMITRU PETRU – P.S.D. 

 MONCEA ANA – P.S.D. 

 PASCARU DECEBAL – P.S.D. 

 ȘERBAN GHEORGHE – P.S.D. 

 TOMA GHEORGHIȚĂ CIPRIAN – A.L.D.E. 

 TOMA CLAUDIU - P.N.L. 
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 Demnitari de nivel local: 

  Dl. FILIP IOAN, primarul comunei, P.S.D 

 Dl. CIOCOIU GHEORGHE, viceprimarul comunei, P.S.D 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Zănești cuprinde 

următoarele puncte: 

              
             1. Proiect de hotărâre privind rectificarea nr. 9 a Bugetului de Venituri si 

Cheltuieli a comunei Zanesti pentru anul 2019 precum si modificarea listei de investitii 

aferenta. 

             2. Întrebări, interpelări, discuții 

 

           Președinte de ședință este dl. Dumitru Petru. 

  Dl. președinte deschide ședința și o declară  legal constituită, prezentând  

         apoi convocatorul și ordinea de zi a ședinței. 

Se supune la vot ordinea de zi – aprobată cu unanimitate de voturi- 15.  

Dl. Secretar al comunei CIUBOTARU CEZAR-GEORGEL informează că primarul 

comunei, prin dispoziţia nr.  179 / 19 .12.2019  convoacă în şedinţă extraordinară 

Consiliul Local al comunei Zăneşti astăzi,   23.12.2019, ora 8.00. 

 Dispoziţia cuprinzând propunerile de ordine de zi, data, ora şi locul desfăşurării a 

fost comunicată în termen doamnelor şi domnilor consilieri, afişată în locurile special 

amenajate stabilite prin dispoziţie de către primar precum şi publicată pe pagina de 

internet la adresa: www.comunazanesti.ro 
           Prezenți un nr. de 15 consilieri din 15.   

 

În conformitate cu prevederile OUG 57/2019 l se supune spre aprobare  - procesul – 

verbal al ședinței ordinare din data de 13.12.2019-  aprobat  cu unanimitate de voturi – 

15.  

Se trece la punctul 1al ordinii  de zi. 

Dl.  preşedinte dă citire proiectului de hotărâre de la acest punct. 

 Comisia economică              – aviz favorabil 

                      juridică          – aviz favorabil 

               de învăţământ       – aviz favorabil 

  Nemaifiind alte discuţii se trece spre aprobare şi votare acest proiect al ordinii de 

zi. 

Se supune la vot acest proiect al ordinii de zi – aprobat cu unanimitate de voturi- 

15, devenit HCL 92. 
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     Se trece la punctul 2 al ordinii  de zi. Întrebări, interpelări,discuții. 

 
     Nemaifiind alte discuții, dl.  președinte declară ședința închisă, drept pentru care s-a 

încheiat prezentul proces-verbal care conține 3 pagini. 

 

 

 

 

 

 Președinte de ședință,                    Secretar General UAT Zănești, 

               Dumitru Petru                                      Ciubotaru Cezar-Georgel 

 

                    

                                                  Întocmit, 

                              Cotună Elena Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


