
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA BERCENI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCESVERBAL 
!ncheiat astiizi 10 iulie 2019 cu ocazia desfii~uriirii ~edintei extraordinare cu convocare de indatii 

a Consiliului Local Berceni 

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

Din numiirul total de consilieri fn functie- 15, sunt prezenti 13.Lipsesc domnii consilieri Panait 
Constantin ~i Bucur Constantin. 

Se declarii deschisa sedinta extraordinarii cu convocare de indatii a Consiliului Local Berceni din data 
de 10 iulie 2019. 

Este supus aprobiirii proiectul ordinii de zi, dupii cum urmeazii: 
1. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea Pre§edintelui de §edintii al Consiliului Local al 

comunei Berceni pentru §edintele din lunile iulie - septembrie 2019 Initiator: Primar 

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificiirii bugetului de venituri ~1 cheltuieli al 
Comunei Berceni la data de 10.07.2019 Initiator: Primar 

3. PROIECT DE HOTARARE de modificare a Anexei nr. I la HCL nr. 62122.06.2019 privind Lista 
cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2019 Initiator: Primar 

4. PROIECT DE HOTARARE de modificare a Anexei nr. I la HCL nr. 35/19.14.2018 privind 
utilizarea excedentului constituit la finele anului 2018 pentru iucrarile de investitii care se vor derula 
prin bugetul local de venituri ~i cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019 Initiator: Primar 
Ordinea de zi este aprobatii cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti la ~edin\ii. 
Se trece la prezentarea punctelor de pe ordinea de zi. 

PUNCTUL NR 1. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea Pre~edintelui de ~edintii al 
Consiliului Local al comunei Berceni pentru ~edintele din lunile iulie - septembrie 2019 Initiator : 
Primar 

Domnul consilier Moise Florea, decanul de varstii al Consiliului Local Berceni, multumeste domnului 
Oprisan Ion ce a condus cu succes sedintele Consiliului Local fn perioada aprilie-iunie. 
Se fac propuneri pentru alegerea noului pre~edinte al Consiliului Local Berceni pentru perioada iulie
septembrie. 2019. Este propus domnul consilier Petre Petre, care este ales cu unanimitatea consilierilor 
prezen\i la ~edinta. 

Secretar: Voturi PENTRU 13 
Voturi IMPOTRIVA 0 
Abtineri 0 

PUNCTUL NR 2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificiirii bugetului de venituri 
~i cheltuieli al Comunei Berceni la data de 10.07.2019 Ini\iator: Primar 

Pre~edintele ~edintei aratii ca punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin\a 

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 13 

Voturi IMPOTRIV A 0 
Abtineri 0 
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PUNCTUL NR 3. PROJECT DE HOTARARE de modificare a Anexei nr. I la HCL nr. 
62/22.06.2019 privind Lista cu investitiile care se vor derula prin bugetul local pe anul 2019 Initiator : 
Primar 

Pre~edintele ~edin(ei aratil cil punctul nr. 3 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(il. 

Nemaifiind discu(ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotilrare. 
Secretar: Voturi PENTRU 13 

Voturi iMPOTRIVA 0 
Ab(ineri 0 

PUNCTUL NR 4. PROJECT DE HOTARARE de modificare a Anexei nr. I la HCL nr. 
35/19.14.2018 privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2018 pentru lucriirile de investitii 
care se vor derula prin bugetul local de venituri ~i cheltuieli al Comunei Berceni pe anul 2019 Initiator : 
Primar 

Pre~edintele ~edin(ei aratil cil punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a primit aviz favorabil in ~edin(a comisiilor 
reunite cu unanimitate de voturi din partea consilierilor prezen(i la ~edin(il. 

Nemaifiind discu\ii, se trece la exprimarea voturilor pentru proiectul de hotiirare. 
Secretar: Voturi PENTRU 13 

Voturi lMPOTRIVA 0 
Ab(ineri 0 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de z1, 
participare ~i declaril ~edin(a inchisil. 

Presedinte de sedinta, 
,Y-etre. Petre 

~ii~ 

pre~edintele ~edin(ei mul(ume~te celor prezen\i pentru 
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intocmit, 
Secretar, 

Stuparu ori~~ 


