Consiliul local orasenesc Seini

MINUTA
Incheiata azi 12.02.2015 cu ocazia sedintei ordinare
a Consiliului local orasenesc Seini.

Din totalul de 17 consilieri sunt prezenti 15, dupa cum urmeaza: Bud Vasile,
Bodea Octavian, Bogdan Ioan, Sike Maria, Debreczeni Francisc, Szekely Nicolae,
Muresan Nicolae, Talpos Radu, Filipas Florin, Baltos Marius, Golondzac Vasile,
Sima Nicolae, Nistor Octavian, Crisan Artur si Pop Mihai.
Absenti: - Adoreanu Zamfir si Dorca Marius.
Invitati : - Sabau Ramona –contabil sef.
Secretarul a prezentat consilierilor procesul verbal de la sedinta precedenta.
Daca sunt obiectiuni ? Nu. Se supune la vot procesul verbal si se aproba in
unanimitate .
Secretarul prelucreaza OG nr. 10/2015 privind loteria bunurilor fiscale.
Se propune alegerea unui presedinte de sedinta.
D-nul Bud Vasile propune pe dl. Filipas Florin. Daca mai sunt si alte
propuneri ? Nu. Se supune la vot propunerea si se aproba in unanimitate ca dl. Filipas
Florin sa fie presedinte de sedinta.
Presedintele de sedinta preia conducerea lucrarilor si anunta urmatorul proiect al
ordinei de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
orasului Seini pe anul 2015.
2. Probleme curente.
Daca mai sunt si alte probleme de discutat?
D-na primar propune sa se mai discute urmatoarele:
3. Proiect de hotarare privind stabilirea sanctiunilor pentru faptele care
constituie contraventii in domeniul gospodaririi orasului Seini.
Nu se va discuta punctul cu sanctiuni si contraventii pana in martie sa fie
timp pentru studierea anexei.
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate.
Se trece la primul punct – aprobarea bugetului pe 2015. Prezinta contabilul
sef si d-na primar propunerile de buget pentru anul 2015.
Secretarul prezinta proiectul de hotarare . Se supune la vot. Se aproba in
unanimitate Hotararea nr. 12/2015.
La probleme curente se dicuta despre:
Primarul prezinta fapte ce constituie contraventii si valorile amenzilor care se
vor analiza pana la sedinta din luna martie.
Situatia imobilelor care ocupa domeniul public.

Sectorizarea Pietei agroalimentare.
Situatia alimentarii cu apa si canalizare
Nemaifiind alte probleme se multumeste pentru participare si se declara
sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza,
Secretar, Bud Ioan

