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lncheiat azi 12.12.2018 in sedinta publica de indata a
Consiliului local al orasului Piatra Olt

sedinta sunt prezenti 10 si s-au lnscris ln registrul de evidenta un numar de 10
consi ieri din totalLrl de 15 consilieri. Lipsesc domniiconsi ieriVLr canescu Miruna, Tudor
LLrminlta, Cringus Alexadra, Calin Nicusor, Sterle llie.
La

sunt prezenti, de asemenea, domnul prlmar, Udrescu Tudor si domnul secretar, Petrlsor
Stoica.

Asigurarea deschlderii lucrarilor sedintei este facuta de catre d .secretar, Petrisor stolca.
Doamna presedinte de sedinta, Cringus Anca, supune spre aprobare procesu verba a
sedintei anterioare, care a fost pus a dispozitia domnilor consllleri, aprobandu se cu 10 votLlrl
,,pentru", 0 voturi ,,contra", 0 abtineri.
Doarnna presedinte de sedinta, Crlngus Anca, arata ca s-a convocat sedinta publlca de
indata din data de 12.12.2018 cu urmatoarea ordine de zi:

1.

2.

Proiect de hotarare cu privire la: rectlflcarea bugetului local pe anul 2018
lnitiator, Tudor Udrescu, primarul orasului Platra Olt.
Proiect de hotarare cu privire lar redenumirea drumurilor de exploatare care apartin
domeniului public al orasului Piatra Olt.
lnltiator, Tudor Udrescu, prirnarul oaasulul Piatra Olt.

Dupa prezentare, ordinea de zi a fost supusa aprobarii si aprobata cu 10 voturi ,,pentru",
0

voturi contra, 0 abtineri.

ln continuare, doamna presedinte de sedinta prezinta Proiectulde hotaTare cu privire !a:
rectificarea bugetu ui loca pe anu 2018.

Doamna presedinte de sedinta supune la vot proiectu de hotarare care se aproba cu 10
voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra", 0 abtlnerl, devenlnd astfel Hotararea nr.95/12.12 2018 cu
privire la: rectificarea bugetului local pe anul 2018ln continuare, doamna presedinte de sedinta prezinta Proiectu de hotarare cu privlre la:
redenumirea drumuri or de exp oatare care apartin domeniului public a orasului Piatra O t.
Doamna presedlnte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 10

voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra", 0 abtineri, devenind astfel Hotararea nr.96/12.12.2018 cu
privire larrectificarea bugetului local pe anul 2018.
Nemaifiind discutii, doamna presedinte de sedinta declara incheiate lucrarlle sedintei
publice de indata a Consiliului Local alorasului Piatra Olt.
Pentru care am incheiat prezentul proces verbal-
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