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PROCES VERBAL,
Incheiat astazi cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al

comunei Zanesti o judetul Neamt din data de 20.08.2013

Lucrarile sedintei de indata din data de 20.08.2013 sunt conduse de dl. consilier
3 u r-iuc \Iarius Marian.

Consiliul Local a fost convocat inbazn Dispozitiei Primarului comunei Zanesti
rrr 1-15 19.08.2013, invitatia pentru participarea consilierilor locali la sedinta de
ndata din data de 20.08.2013 fiind facuta pebaza convocatorului.

Publicitatea sedintei s-a realizat prin afisarea ordinii de zi pe site-ul Primariei si
g ,m afisierul unitatii in conformitate cu prevederile art.6 al Legii 5212003 privind

r!ixrsparenta decizionala in administratia publica.
La sedinta sunt prezenti din partea executivului dl. primar Filip Ioan si dl .

s'ili retar Ciubotaru Cezar Georgel.
Din totalul de 15 consilieri validati sunt prezenti 11 (Ciocoiu Gheorghe, Rotaru

*'* e"c'llai. Blaga Gica, Bursuc Marian Marius, Andrei Gheorghe, Pascaru Decebal ,
il: l,banea Ion, Radu Ioan, Dumitru Petru, Toma Claudiu Ioan, Moncea Ana).
[- ip:esc domnii consilieri Vinca Daniel, Dumitriu Ion si Munteanu Paul si motivat dl
i': :s ilier Cioineag Emilian.

Dl presedinte de sedinta Bursuc Marius Marian declara deschisa sedinta de
n jats a Consiliului Local al comunei Zanesti din data de 20 august a.c. care are ca
: r nct distinct la ordinea d.e zi:
i Froiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al

; " rnunei Zanesti .

Dl presedinte de sedinta Bursuc Marian Marius supune la vot ordinea de zi,
0 rr:d:rB fiind aprobata de toti consilierii prezenti. Da citire Proiectului de hotarare
s n:entioneaza ca toti consilierii au primit cate o xerocopie a referatului de
-r:r:E(ralitate intocmit de d-na contabil Maria Caliman nr.3965/19.08.2013 si a
:'up--,rtului de aprobare nr. 3966/19.08.2013 aprobat de dl primar Filip Ioan.

Dl consilier Blaga Gica nu a inteles dupa studierea referatului de specialitate de
ctr luma a fost modificata , dl secretar explicandu-i ca diferenta de 196.867053 lei va

; fi f L.,losita pentru -Alimentare cu energie electrica u locuintelor pentru tineret din
,',:,:slitatea Zanesti, punct Biserica Noua- Canton Fauri,

Dl presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de Hotarare privind utilizarea
ercedentului anual al bugetului local al comunei Zanesti, acesta fiind aprobat de toti
; : nsilierii prezenti.

Dl presedinte de sedinta Bursuc Marius Marian multumeste celor prezenti si
i"rlera lucrarile sedintei inchise.
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