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Nr, 2O7 / 11 .77.2076 ,

MINUTA,
incheiatd. in qedinfS. publicd. extraordinarS. a Consiliului Local al oraqului

Nehoiu din data de 11 .LL2OL6

gedinla a fost convocatd. prin Dispozilia Primarului nr.887 l07 "LI.2016.
La qedinfa sunt prezenli 12 consilieri din cei lTconsilieri in funcJie.
Doamna Aanei Genilia, pre;edinte de qedinfd., deschide lucrd.rile gi dd

cuv6.ntul secretarului pentru a supune la vot procesul verbal al qedinlei
anterioare.

Secretarul aratd. ca materialele gedinJei anterioare, inclusiv procesul
verbal de gedin!5., sunt afiEate pe pagina de internet a U.A.T. oraE Nehoiu qi la
avizierul institufiei qi intreabd dacd. sunt obiecliuni cu privire la conlinutul
procesului verbal al Eedinlei anterioare.

Nu sunt discu{ii qi nici obiecliuni la procesul verbal irrcheiat in qedinla
anterioard., acesta fiind aprobat cu 72 voturi ,,p€rltr1,t" din 12 consilieri
prezenli.

Doamna pre;edinte prezintd. ordinea de zi, dup6. cum urmeazd:

1. Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli
al oragului Nehoiu pe anul 2016.

Doamna preqedinte de gedinl6. intreabd. dac5. sunt discujii legate de
ordinea de zi qi daca se adoptd. suplimentarea acesteia .

Nefiind disculii supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobatd cu
12 voturi ,,pentru" din 12 consiliefi prezenli.

Motivat de faptul cd. sedinJa este extraordinara se aratd. ca anterior
acesteia nu au avut loc lucrd.rile comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Nehoiu.

1. Doamna preqedinte da cuvAntul iniliatorului gedinfei, primarului
oraqului Nehoiu, domnul Milea Ionu!, pentru a prezenta expunerea de
motive gi Proiectul de hotdrd.re privind rectificarea bugetului de venituri
qi cheltuieli al oragului Nehoiu pe anul 2OL6.

intrucAt nu sunt discufii legate de acest proiect de hotd,rAre, doamna
preqedinte supune la vot.



(Jrmqre a desfdsurdrii procedurii de uotare, acea.std. hotdrdre a fost
adoptatd. de Consiliul Locol aI orasului Nehoiu tn Sedin1a publica ordinard. din
doto de 12.09.2016, cu respectarea preuederilor art. 45 alin.(l), alin.(2) din
Legea nr. 215/2001 a qdministra;iei publice locale, republicata Si actualizatd,
cu un numdr de 12 uohtri ,,pentru", - uoturi ,,ab1inere" ;i - uoturi ,,impotriud.",
din totalul de 17 consilieri in funqie Si 12 consilieri prezen:li la Sedintra.

Se d5. citire hot5.r6.rii aga cum a fost adoptatd..
Se constata adoptat proiechil de hotqrdre existent pe ordinea de zi.

Epuizdndu-se ordinea de zi,lucrd.rile qedinlei se incheie.
Prezenta MINUTA s-a incheiat in dou5. exemplare, una fiind afiqatd

conform prevederilor legale , iar a doua se afld. arhivatE la dosarul
preqedintelui de qedinld..

PRESEDINTE DE SEDINT

Aanel Genili


