ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BERCENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
incheiat astazi 01 august 2019 cu ocazia desffi~urarii ~edintei extraordinare cu convocare de indata
a Consiliului Local Berceni

Consiliul local a fost convocat in ~edinta extraordinara cu convocare de indatii prin dispozitia
Primarului comunei Berceni. Inainte sa inceapa lucrarile sedintei, se face prezenta domnilor consilieri la
~edinta.

Din numarul total de consilieri in functie- 15, sun! prezenti 12.Lipsesc domnii consilieri Panait
Constantin, Morteci Bogdan Adrian ~i Bucur Constantin.
Se declara deschisa sedinta extraordinarii cu convocare de indatii a Consiliului Local Berceni din data
de 01 august 2019.
Este supus aprobarii proiectul ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
1. PROJECT DE HOTARARE privind rezilierea a 9 contracte de atribuire loturi de casa pentru
beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala ~i retragerea dreptului de folosin\ii asupra terenurilor atribuite
Initiator :
Primar
2. PROJECT DE HOTARARE privind modificarea Structurii organizatorice (Organigrama) ~i a
Statului de funqii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni ~i a institu(iilor din
subordinea Consiliului Local Berceni Initiator : Primar
3. PROJECT DE HOTARARE privind actualizare nr. cadastral 22034 (S=l392 mp) ce face parte din
pozitia nr. 10 din HCL nr. 20/21.03.2019 Initiator: Primar
Ordinea de zi este aprobata cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti la
Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi.

~edinta.

PUNCTUL NR. 1. PROJECT DE HOTARARE privind rezilierea a 9 contracte de atribuire loturi
de casa pentru beneficiari ai Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personala ~i retragerea dreptului de folosinta asupra terenurilor atribuite
Initiator : Primar
Pre~edintele ~edin(ei arata ca punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edinta
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen\i.
Nemaifiind discu(ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiirare.
Secretar: Voturi PENTRU 12
Voturi IMPOTRIVA 0
Abtineri 0
PUNCTUL NR 2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Structurii organizatorice
(Organigrama) ~i a Statului de fune(ii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni ~i a
institu\iilor din subordinea Consiliului Local Berceni Initiator : Primar
Pre~edintele ~edintei arata ca punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin\a
comisiilor reunite cu unanimitate de voturi din partea domnilor consilieri prezen\i la ~edin\ii.
Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiirilre.
Secretar: Voturi PENTRU 12
Voturi IMPOTRIV A 0
Abtineri 0
_ ,
PUNCTUL NR. 3. PROIECT DE HOTARARE privind actualizare nr. cadastral 22034 (S=l392 mp)
ce face parte din pozitia nr. 10 din HCL nr. 20/21.03.2019 Initiator: Primar
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Pre~edintele ~edintei

aratii ca punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in
reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen(i la ~edinfii.
Nemaifiind discu(ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiiriire.
Secretar: Voturi PENTRU 12
Voturi IMPOTRIVA 0
Abtineri 0
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi,
participare ~i declarii ~edinta lnchisii.
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comisiilor

celor prezen(i pentru

Presedinte de sedintii,
Pet~re

~edinta

