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    MINUTĂ
                                        şedinţei de îndată de consiliu din 30.01.2014

Sunt  prezenţi:  Tănase  Gheorghe,   Măchiţă  Dafiniţa,  Ciobanu  Valentin,  Grigore

Constantin, Militaru Viorel,  Vetu Vasile, Voicu Claud,  Gheorghe Gheorghe, Vetu Mihaela, şi

Belu Ionuţ. Lipseşte : Mihai Dumitru, Şedinţa este legal constituită.

Mai  participă:  primarul  comunei-Gheorghe  Stelică,  secretarul  comunei-Ţigău  Daniel

Orlando.

Ordinea de zi:

I.Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri:

1.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  al  comunei

Ciulniţa  pe  anul  2014.  Iniţiator  –Primarul  comunei  Ciulniţa  -  domnul  Gheorghe  Stelică.  Se

adoptă cu votul tuturor consilierilor prezenţi (10) hotărârea nr.4.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de  execuţie  al  bugetului  comunei

Ciulniţa

pentru anul din 2013. Iniţiator –Primarul comunei Ciulniţa - domnul Gheorghe Stelică. Se

adoptă cu votul tuturor consilierilor prezenţi (10) hotărârea nr.5.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii multianuale.Iniţiator

–Primarul comunei Ciulniţa - domnul Gheorghe Stelică. Se adoptă cu votul tuturor consilierilor

prezenţi (10) hotărârea nr.6.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de acţiuni sau lucrări de interes public

pentru anul 2014.  Iniţiator –Primarul comunei Ciulniţa - domnul Gheorghe Stelică. Se adoptă cu

votul tuturor consilierilor prezenţi (10) hotărârea nr.7.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pentru

anul 2014. Iniţiator –Primarul comunei Ciulniţa - domnul Gheorghe Stelică. Se adoptă cu votul

tuturor consilierilor prezenţi (10) hotărârea nr.8.

6. Proiect de hotărâre privind  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului

Cultural al comunei Ciulniţa. Iniţiator –Primarul comunei Ciulniţa - domnul Gheorghe Stelică.

Se adoptă cu votul tuturor consilierilor prezenţi (10) hotărârea nr.9.

              Secretar,
           Ţigău Daniel – Orlando
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          PROCES VERBAL

  încheiat astazi  04.02.2014, privind afişarea minutei sedinţei  ordinare  din 30.01.2014

Subsemnatul Ţigău Daniel Orlando, secretar al comunei Ciulniţa, am procedat la
data de mai sus la afişarea la avizierul Primăriei comunei Ciulniţa  a minutei şi procesului verbal
ale  sedinţei  ordinare din 30.01.2014.

 
                                                         SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO


