JUDETUL Botosani
Consiliul Local Oras Stefanesti

Proces-verbal
Incheiat in sedinta extraordinara, de indata a Consiliului Local oras Stefanesti
in data de 05.01.2021

Sedinta de consiliu a fost convocata de primarul orasului Stefanesti, prin dispozitie si
se desfasoara online. Secretarul general efectueaza prezenta consilierilor.Sunt prezenti 15
consilieri din totalul de 15 consilieri locali. Este prezent in sedinta primarul orasului, dl
Butura Florin
Presedintele de sedinta citeste procesul verbal al sedintei anterioare . Nu sunt
obiectiuni . Se supune la vot : se aproba in unanimitate.
Presedintele de sedinta prezinta ordinea de zi:
1.
Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local al anului
2020 în bugetul local pe anul 2021;
2.
Proiect de hotarare privind inventarierea anuală a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public și privat al orasului Stefanesti, respectiv stabilirea
perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere, precum şi data până
la care se face publicarea pe pagina de internet a instituţiei;
3.
Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului bugetului local pe anul
2020;
Secretarul general:toate proiectele de hotarari au ca initiator primarul orasului Stefanesti.
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi : Se aproba in unanimitate
Presedinta de sedinta,invita consiliul la dezbateri.
1. Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , raportul
de specialitate.Presedintele de sedinta prezinta avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local.Nu sunt intrebari .Se supune la vot : Se aproba in unanimitate.
2. Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , raportul
de specialitate. Presedintele de sedinta prezinta avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local.Secretarul prezinta perioada in care se va efectua inventarierea.Nu sunt
intrebari . Se supune la vot : se aproba in unanimitate.
3. Primarul orasului Stefanesti prezinta proiectul de hotarare , referatul de aprobare , raportul
de specialitate al Serviciului contabilitate, taxe si impozite.Presedintele de sedinta prezinta
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local. Nu sunt intrebari . Se supune la vot :
se aproba in unanimitate
Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta.
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta,
Consilier, Lozinschi Danut

Secretar general,
Vesel Petru

