
coMUNA BACE$TI

CONSILIUL LOCAL

Nr, 5.070/31.08.2022
Jt

incheiat astdzi, 3L august 2o22t,in gedinla ordinard a consiliului local al comunei Bdcegti, convocatd pt

Dispozitia 822122,08.2022, emisd de Primarul comunei Bdcegti'

Lucrdrile gedinleiordinare incep la orele 9:00in sediul consiliului local alcomunei Bicegti (sediul nou)'

Deschiz6nd gedinfa, domnul pregedinte constantin zaharia constatd cd aceasta este legal constituit6, fii

prezenfi un numdi de 12 consilieri din totalul de 13, lipsind consilierul lurcanu MimoraS'

La gedinld participd Primarul comunei Bdcegti, domnul Horatiu Cirdugu 9i delegalii sdtegti Ciolac Mihi

Filip Vasile 1i Virlan Aurelian'

Domnul primar solicitd cuv6ntul de la domnul Pregedinte de tedinlS gi soliciti suplimentarea ordinii de

aga cum a fot comunicatd prin invitafie, cu un Proiect de hotS16re privind aprobarea studiului

fezabilitate pentru ,,proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd 9i apd uzatd din judelul Vasl

inperioada 2ot4-2O2O",aindicatorilortehnico-economici ai proiectului 9i apd4ii cotei decofinanlarr

cheltuielilor eligibile ale proiectului.'Domhul Primar plecizgazS cd, proiectul de hotd16re este insolit

documentele prevdzute la art, 136, alin, (8) din ordonanla de urgenfd a Guvernului nr' 57/2Ot9'priv

codul administrativ, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare'

Domnul presedinte supune la vot proiectul ordinii de zi completat. cu unanimitatsde voturi este aprob

D I al comunei Bdcegti pentru supunerea la vo

procesurui verbar. Nu s - au formurat observatii. S ra vot, procesul verbal este aprobat cu unanimit

de voturi, Urmeazi numeiotarea, sigilarea, parafa semnare dosarului de gedinfd de cdtre Pregedint

Secretarul general'
imul oroi

Referatul de aprobare 9i proiectul de

dezbateri, nu s - au inscris consilieri'

unanimitate de voturi este aprobat'

Proces verbal,

hotdrAre prezentate sunt pe scurt de

Domnul Presedinte supune la vot
citre Primarul
proiectul de

comunel
hotdrdre.

Juncu", sat.Bdcelti pentru luna iunie anul 2022

R.f.rrt,,l d. uprou.r" I' p.iectul de hotd16re sunt prezentate pe scurt de

dezbateri, nu s - au inscris consilieri, Domnul Pregedinte supune la vot
cdtre Primarul comunei
proiectul de hotirdre.

de n

lui VASL

Referatul de aprobare 9i proiectul de hoti16re

dezbateri, nu s - au inscris consilieri' Domnul

unanimitate de voturi este aprobat'

hotdrdre, Cu unanimitate de voturi este aprobat'

Domnul Pregedinte

ordinare.

Presedinte de

sun prezentate Pe scurt de

Presedinte suPune la vot
citre Primarul
proiectul de

comune
hotd16re

elieibile ale Proiectului
Referatul de apronaie gi proiectul de hotdrdre sunt prezentate pe scurt de cdtre Primarul comunei'

Domnur pregedinte constatS cd nu s - au ihscris ra dezbateri consirieri gi supune ra vot proiectul de

nstatd,cd a fost epuizatd ordinea de zi 9i declard inchise lucrdrile gec

unanimitate de voturi este aprobat'

Secretar general,

Constantin Zah


