ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Nr. 5410 din 19 iunie 2017

Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Ibăneşti, judeţul Mureş care a
avut loc în data de 19 iunie 2017.
La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. Lipseşte dmnul
Todoran Ionel-Dumitru, invoit și domnul Bloj Cosmin. În consecinţă, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă mai participă doamna Farcaş Alina-Florina, inspector în cadrul
Compartimentului financiar contabil impozite şi taxe.
Şedinţa este condusă de către domnul viceprimar, Gliga Marius-Cristian.
Primarul comunei Ibăneşti, domnul Dan Vasile Dumitru, a convocat Consiliul Local al
comunei Ibăneşti, judeţul Mureş în şedinţă extraordinară pentru data de 19.06.2017, orele 16,00 la
sediul Primăriei Ibăneşti, cu următoarea,
ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre de ratificare a Dispoziţiei nr.220 din 09.06.2017 a Primarului comunei
Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
Întrucât preşedintele de şedinţă lipseşte, domnul consilier Gliga Olimpiu, propune preşedinte
pentru această şedinţă pe domnul consilier Gliga Vasile-Dumitru. Consilierii sunt de acord în
unanimitate cu această propunere.
Preşedintele de şedinţă, domnul Gliga vasile-Dumitru, supune la vot ordinea de zi care se
aprobă în unanimitate cu 11 voturi „pentru”.
Doamna secretar, Todoran Codruţa-Alexandrina, întreabă consilierii dacă au obiecţii cu
privire la procesul verbal de la şedinţa anterioară. Nefiind obiecţii, preşedintele de şedinţă supune
la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară. Procesul verbal se adoptă cu 11 voturi „pentru”.
Doamna secterar, Todoran Codruţa-Alexandrina, informează că proiectul de hotărâre de pe
ordinea de zi a primit avize favorabile din partea comisiilor de specialitate.
La punctul nr.1 de pe Ordinea de zi, se află proiectul de hotărâre de ratificare a Dispoziţiei nr.220
din 09.06.2017 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
Doamna Farcaş Alina-Florina, inspector, prezintă raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot întreaga hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 45/19.06.2017
Întrucât nu mai sunt alte discuţii, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă,
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