
PROCES-VERBAL
incheiat astizi in gedinla extraordinari convocatd de indatd a consiliului Local

Jileqti din data de 04.11.2021

ln conformitate cu prevederile art. 133 alin2lit.a,art. l34alin.4 9i art. 196 alin. (l) lit.
b) dino.U.G. nr.5712019 privind codul administrativ, prin dispozilia primarului comunei Jileqti
nt.33312021 a fost convocatA gedinla extraordinard de indati a Consiliului Local al comunei
lijegti, pe data de 04.1 1.2021 , ora 14.

Prin convocatorul nr.871412021 au fost invitali consilierii locali , pentru a participa la
qedinp consiliului Local iar invitalia a fost transmisi electronic tuturor consilierilor.

Publicitatea SedinJei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi prin afiqare la avizierul
instituliei si pe pagina web a institutiei, conform procesului verbal de afigare.

Din totalul de I 5 consilieri locali aleqi in funclie, sunt prezenli 15.
Sunt indeplinite prevederile art. 137 din O.tJ.G. 5712019 privind Codul administrariv.

gedinla este statutara, se pot adopta hotdrdri in condiliile legii.
Dl Buzatu Aurelian - pregedinte de qedinli prezintd proiectul ordinii de zi. Acesta cuprinde

un singur proiect de hotSrdre. Se supune la vot. Se voteazi in unanimitate ,,pentru',.

. Secretarul general roag[ domnii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce privegte
adoptarea vreunui proiect de hot[rdre aflat pe ordinea de zi, sd declare acest lucru gi s6 nu participe
la votarea respectivulu i proiect.

Se ia in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului
general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
a proiectului privind obiectivul "Pod din beton armat peste Pdr6ul Valea Mdndstirii in Punctul
Poiana MIrului, sat Valea Mindstirii, in comuna JileEti, judelul Argep,,

Domnul primar, in calitate de initiator, di citire proiectului de hotdrdre, referatului de
aprobare si raportului de specialitate. Nu sunt disculii.

Se dupune la vot. Se voteazi in unanimitate "pentru".
Nemaifiind probleme de discutat, se inchide qedin(a.

Pregedinte de gedin!6,
Buzatu Aurelian

Secretar Ceneral,


