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SGdintel extraordlnare a Consiliului Local al Comunei Vulturesfl Judetul Olt din data de 29,03.2O19.

Data : 29.03,2079 Otele 9.00
Loc de deslasurare: Sala de consiliu din incinta primariei Vulturesti.
Presedinte de sedinta: consilier Treanta Marin.
Participanti: 11 consilieri locali din totalul de 11 si viceprimarul comunei in calitate de coinitiator al
proiectului, Secretarul Consiliului local ,
Sedinta extraordinara a fost convocata in baza Dispozitiei nr.ll7/23.Og.2olg.

inceputul gedintei, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al gedintei anterioare unde
Consilierii locali au dreptul ca, in cadrul gedintei, se conteste continutul procesului-verbal gi si ceari
mentionarea exacti a opiniilor exprimate in gedinta anterioari.
Procesulverbal este aprobat in unanimitate cu 11 voturi pentlu si in forma redactata si prezentata
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Pundul 7
pentru onul finoncidr 2078
t nitiotot Tred ntd Gheorghe -Primar
- Rdpottul compdrtimentului de speciolitate prezentot de viceprimor

- Rdportul

de ovizore al Comisiei de speciolitote pentru agricultura, dctivitdti economico
finonciore,buget .omenaioreo te toriului si urbonism,prctectio mediutui si turism,gospoddrite
comunola,administroreo domeniului public si pivat,prezentat de d-nut Chirco lon
' Rapoftul de ovizote al Comisiei de speciolitate pentru odm.publica locala, luidica si de disciplino,
respeddred dreptutilot si libeftotilot cetdtenesti ,relatii cu olte comisii locole, prczentot de domnul Stoico
Morin Emilian
- Ropottul de avizore al Comisiei de specidlitote pentru invatdmont ,sanatote si familie ,octivitoti social
culturole,Cuhe, munca si protectie sociolo si protectia copilului,tinetet si sport, prezentot de domnul
Cirsteo Dumitru ,
> Hotordrca Nr.77/29,03.2079 Cu privhe lo : aproborco contului de incheiere ol exercitiului buaetor
pentru anul finoncior 2078 o lost odoptdto cu 77 votu pentru , O abtineri , O impotriva .

Pundul
semestrul

lt

2078

- Ropottul

r

ol Comisiei de speciolitote pentru ogriculturo, dctivitoti economico
finonciote,buget ,dmenajoreo teritoriului si urbonism,protectio mediului si turism,gospoddrire
comunala,odministrared domeniului public si privot,prezentot de d-nul Chirco lon
- Roportul de ovizare dl Comisiei de specialitote pentru ddm.publico locala, luridico si de disciplina,
respectorea drcpturilor si libertatilot cetotenesti ,reldtii cu olte comisii locole, prezentot de domnul Stoico
de avizdre

Marin Emilian
- Ropottul de ovizore ol Comisiei de speciolitdte pentru invotomdnt ,sonotote si
Iomilie ,octivitoti sociol
culturole,Culte, munco si protectie sociolo si protectid copilului,tineret si sport, prezentdt de domnul
Chsteo Dumitru .
D Hotorarea Nr.73/29.03.2019 Cu privire la: oprobare raport osupro octivitatii desfosurote de
osistenti pe6ondli semestrul tl 2078 o fost adoptoto cu 77 voturi pentru , 0 abtineri , O impotiva .
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Pundul

3.

Roportul de dvizare al Comisiei de speciolitate pentru odm.publico localo, turidico si de disciplino,
respectoreo dreptutilor si tibertstilor cetotenesti ,relotii cu olte comisii locole, prezentot de domnul Stoico
Motin Emilidn
> tlotorureo Nr.74/29.03.2019 Cu privire lo: aleoerea presedintelui de sedinto pentru 3luni o lost
adoptota cu 77 voturi pentru , 0 dbtineri , 0 impotriva ,

2078 .Prezintd Treanto Gheorghe

viceorimor ,cons'ilieri locali

-Primor.
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Secretar
Voiculescu lonel

