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Consiliul local Faurei

Proces - Verbal
incheiat astdzi, 27.11.2020 cu ocazia gedinlei extraordinare a Consiliului local Faurei

La gedin{d sunt prezenfi consilierii aflati in functie astfel:CoroiVasile,sipoteanu
Daniela,Zama loan,Miron Vasile,Popirda Petronela ,Ghidarcea Mihai,lfrim Vaile
Marian,Miron Vasile,Botezatu Vasile,Lapusneanu Neculai

Domnilor consilieri, intrucdt din totalul de 10 consilieriTn funclie sunt prezenfi un
numdr de 10 de consilieri, potrivit prevederilor art. 137 ,alin 1 din OUG SZt2O1g. cu
modificarile si completarile ulterioare, gedinla este legal constituitd,

se fac propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta:
Dl. Coroi Vasile propune pe dl. Miron V.Vasile
Dl. Lapusneanu Necurai propone pe dr. Botezatu Vasire
Dl. lfrim Vasile Marian propune pe dl.Miron N.Vasile

se supune la vot;Pentru prima propunere pentru este Dl. coroiVasile
Pentru a doua propunere ,pentru este dl. Miron V.Vasile si dl.Lapusneanu Neculai
Pentru propunerea a treia pentru este dl. lfrim Vasile Marian,dl.Botezatu vasile .dl.
Ghidarcea Mihai ,dna. sipoteanu Daniela si dl. Zama loan

Este ales prersedinte de sedinta dl. Miron N.Vasile
Presedintele de sedinta da citire ordinii de zi;

l.PTOIECI dE hOIATATE 
..DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII CULTURALE SI
RECREATIVE DIN COMUNA FAUREI,JUDETUL NEAMT,PRIN AMENAJARE SPAT]I
VERZI'

2.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local
Faurei in consiliul de Evaluare si cailtatii (CEAC) DIN CADRUL scolii Gimnaziale
Faurei.

3.Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier ,ca reprezentant din
partea Consiliului local Faurei.in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Faurei.

4.Discutii

Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi
- Dacd nu mai sunt gi alte propuneri, supun spre aprobare proiectul ordinii de zi cu
modificirile gi completdrile efectuate :



- Cine este pentru ?
- irpotrivd ?
- Abtineri ?
ordinea de zi a fost aprobati de toti consilierii fara dl. lfrim Vasile Marian care se

abtine.

se trece la punctul 1 al ordinei de zi si Proiect de hotarare ,,DEZVoLTAREA
INFRASTRUCTURII CULTURALE SI RECREATIVE DIN COMUNA FAUREI
,JUDETUL NEAMT,PRIN AMENAJARE SPATII VERZI"

ln urma discutiilor pe marginea proiectului de hotarare mai sus mentionat se
supune la vot proiectul de hotarare si acesta este adoptat cu un numar de g voturi
pentru ,doua voturi abtineri-dl. lfrim Vasile Marian si dl. Botezatu Vasile.

Dl' consilier lfrim Vasile Marian mentionea zafaptul ca la proiectul sus mentionat
nu este stipulata locatia si in devizul de preturi este calculat la cursul valutar din martie
2018.

Se trece la punctul 2 al ordinei de zi si anume. Proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentantului consiliului local Faurei in consiliul de Evaluare siAsigurarea
calitatii (cEAC)din cadrur Scorii Gimnaziare nr.1 Faurei.

Presedintele de sedinta da citire la adresa nr.1678104.og.2o2otransmisa de Scoala
Gimnaziala nr.1 Faurei.

In urma discutiilor pe marginea proiectului de hotarare se
unui membru din partea Consiliului Local Faurei.
Dl.l Lapusneanu Neculai propune pe dl. Miron N.VASILE

Se supune la vot de d-ul presedinte de sedinta si se voteaza in unanimitate.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotarare privind

desemnarea unui consilier ,ca reprezentant din partea Consiliului local Faurei,in cadrul
consiliului de administratie ar scolii Gimnaziale nr.1 Faurei

In urma discutiilor pe marginea proiectului de hotarare se proced eaza la
desemnarea unui membru din partea consiliului local Faurei.

Dl. Botezatu Vasire propune pe domnur Miron V.Vasire
Se supune la vot propunerea de d-ul peresedinte de sedinta ,si se voteaza in
unanimitate.

Se trece la punctual4. Discutii
Dl'consilier lfrim Vasile Marian arata faptul ca ,convocarea Consiliului Local trebuie
facuta cu 3 zile iainte,sa se puna in spatele hotararilor toate documentele justificative,
procesul verbal de sedinta sa fie afisat atat la avizier cat si pe site primariei,doreste sa
fie pus la dispozitie Regulamentul de funtionare a Consiliului Local si a Statutului
Comunei Faurei si a statului de functii..
D-ul lfrim Vasile Marian propune alegerea unui delegate satesc pentru satul Climesi
printr-Oo consultare populara.se supune la vot aceasta propunere si se voteaza de g
consilieri din 10 consilieri-se abtine dl. consilier Coroi Vasile si dl. consilier Zama loan.

procedeaza la desemnarea



Sedinta populara sa aiba loc in termen de 20 zile de la depunerea juramantului
domnului consilier Deaconu Vasile.
Dl. Lapusneanu Neculai propune sa se angajeze 2.3 oameni-muncitori si la ajutorul
social.

Dl. Miron Vasile presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal de
consttuire a Consiliului Local Faurei din data de 02. 11.2020, si se vote aza in
unanimitate.
Dl presedinte de sedinta declara inchisa lucrarile.

Presedinte sedinta
Miron Vasile Constantin LAPUSNEANU

Secretar


