PROCES _ VERBAL

incheiat azt 26.03.2020,la sediul Consiliului Local al comunei $ag, cu ocazia sedintei
de ordinare a Consiliului Local 9ag
petru face apelul nominal si constati 12 consilierii locali
Secretarut comunei dl Niergeg
pentru gedinla ordinarS.
sunt conectali ta mijloacele teinrce de comunicare ( fiind prezenli)
D-na Consilier Huzsti Carmen- Sanda nu este prezentd'
data de
Secretarul citeste procesul - verbal incheiat cu ocazia sedinlei ordinare din
ne
consemnate,
cele
20.02.2020, Secreiarui intreabd daci sunt obieclii in legdturd cu
pentru
existdnd se supune la vot Procesul - verbal 9i se voteazdcu 12 voturi
privind alegerea
proiect
hotdrAre
de
Se trece ta punctul nr. 1 de pe ordinea de zi
presedintelui de sedintd pentru luna martie 2020"

gedinla'
Secretarul general al comunei, solicitd numirea unui nou presedinte de
pentru o perioadd de 3 luni.
Dl ConsilierApostu Bogdan - $tefan. propune pe dl Luca Florin,
se
Secretarul general al comunei dl Niergeg Petru,' supune la vot propunere, care
voleazd cu 10 voturi pentru 2 abtineri.
Luca
Este ales presedinte de sedintd pentru luna martie, aprilie si mai 2020 dl Viceprimar
Florin.

Dl presedinte de sedintS citeste ordinea de zi cu punctele inscrise si supune la vot

abline
ordinea de zi se voteazd cu 11 voturi pentru dl Hubert Alexandru Nicolae se
gedinlei.
Dl Consilier Leu Darco - Gheorgtre, iasd din programul de transmitere a
.

privind
Se trece trece la punctul nr. z de pe ordinea de zi proiect de hotirare
comunet
completarea Regulamentului de organizarea 91 fylctionarea Consiliului Local al
gag, juOetul TlMl$, aprobat prin H C.L $ag nr'67l2019
' -Di pregedinta Luca Florin, citeste referatul de necesitate nr.2493124.03'2020 al d-lui
primar Rosu Flavius-Alin si raportul de specialitate nr.8209129.10.2019 al d-lui Secretar
general al comunei Niergeg petru si Avizele Comisiilor de specialite din cadrul Consiliului

care sunt favorabile'
Local $ag,
'pregedinte
de sedinld Luca Florin, intreabd dacd sunt obieclii in legdturd cu acest
Dl
cu 1'1 voturi
oroiect de hotdr6re, dacd nu sunt, supun la vot proiectul de hotdrAre. Se voteaza
pentru.
Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi proiect de hotdrare privind aprobarea
rectificdrii bugetuiui de venituri gi cheltuieli al comunei $ag pe anul2020'
Rosu Flavius- - Alin
Se crteste: Referatul de aprobare al d-lui Primar
recttficdrii
nr.232g l1B.O3.2O2O, prin care solicita emiterea unei hotdrari privind aprobarea
bugetului de venituri 9i cheltuieli, al comunei $ag pe- anul 2020, si referatul
Maria - Loredana,
nr.2437120.03.2020 al compartimentului contabilitate, prin Ec. circiumaru
la nivelul
Hotdrarea nr.i.l2O2O a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta constituit
generatd de riscul
Institutiei prefectului privind constatarea existentei unei situatii de urgentd
al
de contaminare cu noul Coronavirus COVID 19 in judelul Timis, Decretul nr'19512020
presedintelui Romdniei privind instituirea stdrii de urgentd pe teritoriul Romdniei, Ordonanta
si Radiograma
militard privind m6suri de prevenire a rispAndirii CoVID-19 nr.2121.03.2020
MDRAp nr.4640g123.a3.2020 cu privire la clarificdrile privind posibilitatea desfdguririi
gedinlelor Consiliilor Locale prin mijloace electronice si ale avizelor comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului local $ag, care sunt favorabile'
Dl presedrnte de sedin{d Lr"a Florin, intreabd dacd sunt obrectii, s-au amendamente
hotdrAre Se
formulate la acest proiect de hot6rAre, dacd nu sunt, supun la vot prorectul de
voteazd cu 11 voturi Pentru.

Ne mai existand puncte 9i subiecte de discutat dl Pregedinte de gedinla Luca Florin
declard sedinta inchisd.

Pregedinte de gedinti,
Luca Florin

A consemnat
Secretar General al Comunei
Niergeg Petru

