ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL

ORASULUI PIATRA OLT

Nr.t3t67l29.O3.2OLl

PROCES

Vdneal

lncheiat azi28 martie 2oL7 in sedinta publica de indata

a

Consiliului local al orasului piatra Olt
sedinta sunt prezenti 12 si s-au inscris in registrul de evidenta un numar
de IZ
consilieri din totalul de 15 consilieri. Lipsesc domnii consilieriTudor Luminita,
Cringus Anca si
Rada Nicusor.
La

Sunt prezenti, de asemenea, domnul secretar, Petrisor Stoica si domnul primar,
Tudor
Udrescu.

Asigurarea deschiderii lucrarilor sedintei este facuta de domnul secretar, petrisor
Stoica.
Doamna presedinte de sedinta, Lazar Mitruta, supune spre aprobare procesul
verbal al
sedintei anterioare, care a fost pus la dispozitia domnilor consilieri, aprobandu-se
cu 12 voturi
,,pentru", 0 voturi ,,contra",0 abtineri.
Doamna presedinte de sedinta, Lazar Mitruta, arata ca s-a convocat sedinta publica
de
indata din data de 28.03.2017 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare cu privire la: instrumentarea

proiectului, modernizare drumuri de
exploatare agricola in orasul piatra Olt, judetul Olt.
lnitiator, Tudor Udrescu, primarul orasului piatra Olt.
Dupa prezentare, ordinea de zi a fost supusa aprobarii si aprobata cu 12 voturi,,pentru,,,

0 voturi ,,contra",0 abtineri.

ln continuare, doamna presedinte de sedinta prezinta Proiectul de hotarare cu privire
la:
instrumentarea proiectului, modernizare drumuri de exploatare agricola in orasul piatra Olt,

judetulOlt.

Doamna presedinte de sedinta precizeaza ca raportul comisiei de specialitate este
intocmit si face parte integranta din materialul supus dezbaterii.
Doamna presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarqre, care se aproba cu 12

voturi,,pentru",0 voturi ,,contra",0 abtineri, devenind Hotararea

"r..27

ng.o3.2oL7 cu

privire la: instrumentarea proiectului, modernizare
drumuride exploatare agricola in orasul
Piatra Olt, judetul Olt.
Nemaifiind discutii, doamna presedinte de sedinta declara
incheiate lucrarile sedintei
publice de indata a consiliului Local alorasului piatra
olt.
Pentru care am incheiat prezentul proces_verbal.
SECRETAR,

Petrisor STOTCA
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