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Proces - verbal
incheiat in qedinld publicd extraordinard a Consiliului Local al oragului Nehoiu

din data de 11 .IL20l6

gedinla a fost convocatS. prin Dispozilia Primarului nr.897 l07 .ll.2OL6.
La qedinfa sunt prezenli 12 consilieri din cei lTconsilieri in funcfie.
Doamna Aanei Genilia, preqedinte de qedinfd., deschide lucrd.rile ;i dd

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

Secretarul arat6, ca materialele ;edinjei anterioare, inclusiv procesul
verbal de qedin!5., sunt af$ate pe pagina de internet a U.A.T. orag Nehoiu Ei la
avizierul institu{iei qi intreabd. dacE sunt obiecliuni cu privire la confinutul
procesului verbal al gedinlei anterioare.

Nu sunt discufii Ei nici obiecliuni la procesul verbal incheiat in qedinfa
anterioard., acesta fiind aprobat cu L2 voturi ,,pentru" din 12 consilieri
prezen[i.

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

l.Proiect de hotd.rdre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli
al oraqului Nehoiu pe anul 2016.

Doamna preqedinte de ;edin!d. intreabS. dac5. sunt disculii legate de
ordinea de zi;i daca se adoptS. suplimentarea acesteia .

Nefiind discufii supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobatS. cu
12 voturi ,,pentnt" din 12 consilieriprezenfi.

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

l.Doamna preqedinte d6. cuvd.ntul iniliatorului qedinfei, primarului oraEului
Nehoiu, domnul Milea Ionuf, pentru a prezenta expunerea de motive gi

Proiectul de hotd"r6.re privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli
al oraqului Nehoiu pe anul 2OL6.

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



(Jrmare a. desfdSurdrii procedurii de uotare, aceq.std hotdrdre a fost
adoptatd. de Consiliul Local aI orasului Nehoiu tn Sedin7a publica ordinard. din
data de 12.09.2016, cu respectarea preuederilor art. 45 alin.(l), alin.(2) din
Legea nr. 215/2001 a administrayiei publice locale, republicato Si actualizatd.,
cu un numdr de 12 uoturi ,,pentrLl", - uotui ,,ablinere" Si - uoturi ,,tmpotttttd.",
din totalul de 17 consilieri in funcyie Si 12 consilieri prezenli Ia Sedintrd",

Se dd. citire hot5.r6"rii aqa cum a fost adoptatd..
Se constata adoptat proiectul de hotardre existent pe ordinea de zi.

EpuizAndu-se ordinea de zi,lucr5.rile ;edinfei se incheie'

Prezentul proces -verbal s-a incheiat in doud exemplare, unul fiind afigat conform
prevederilor legale , iar unul se afld arhivat I intelui de qedin{d.
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