
PROCES - VERBAL
al qedin{ei de indati a Consiliului Local dinL4.02.20L9

ln conformitate cu dispozitiile art.39 alin.(4) clin Legea acLninistratiei publice

locale nr.21,5/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ati fost

convocati pentru astazi in sedinta cle indatX a consiliului local prin Dispozitia nr.55

d:t.:'13.02.2019 a domnului Primar.

Din cei 15 consilieri locali, sunt prezenti B consilieri. Nu sunt prezenti consilierii:

Mititelu Ionel, Barote Mihai, Mititelu Liviu, Ungureanu Pehea, Moise Gelu, Dinu

Viorel gi SfArlea Niculai. Fiind intrunit cvorumul prevazut de lege, necesar pentru

aprobarea proiectului cle hotarare inscris pe ordinea de zi, sedinta este legal

constituita si isi poate incepe lucrarile.

Presedinte de sedinta ales pentru luna februarie este c11. Barote Mihai care lipsegte.

Se supune la vor de catre consilierii prezenti preseclintele cle sedinta. Este ales cu B

voturi Dl. Cernea mihai Anclrei.

Se cla citire ordinei de zi :

1. Proiect de hotarAre privincl aprobarea Planului anual de evolu{ie al taxei speciale

de salubrizare actualizat pentru Proiecful"sistemintegrat de management al

de;eurilor solicle in jude{ul Bacdu" Si a cuantumului taxei speciale de salubrizare
pentru anul201c)

Initiator: primarul Comunei T'g. Trotu;

2. Proiect de hotarAre privind acordarea unei subven{ii din bugetul public loca1

pentru finanfarea serviciului public de salubrizare
Initiator: prirr"rarul Comunei Tg. Trotu;

Dl. Presedinte de sedintd supune la vot ordinea de zi care este votata in
unanimitate c1e voturi.

Se trece la punctul 1 de pe ordine a de zi:
1. Proiect cle hotarAre privincl aprobarea Planului anual de evolulie al taxei speciale

de salubrizare actualizat pentru Proiecful"sistemintegrat de management aI

cle;eurilor soiicle ir-r judelul Baciu" 5i a cuantun'rului taxei speciale de salubrizare
pentru anul2019

Proiectele de hotirAre sunt prezentate de dl Primar care ;rminteqte ca ele au

mai fost pe ordinea de zi gi discutate.

Se supune la vot punctul l
- cine este pentru ? - 8 vohrri "pentrtt"
- cine este impotriva ?

- cile se abtine ? - 0 voturi "abtinerr'"
Proiectul de hotirire a fost aprobat cu 8 voturi ,,plrrttt7", ^..0..voturi

,,impotrivi", ....0..,,abtineri".

Se trece la punctul 2 de pe ordine a de ziz

2. Proiect cle hotarAre privinc{ acorclaretr unei subvenlii clin bugetul public local pentru
finar-rtarea serviciului public de salubrizare



Se supune la vot punctul 2

- cine este penh'u ? - 8 vofuri "pentru"
- cine este impotriva ?

- cine se abtine ? - 0 voturi "abtinere"
Proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 8 voturi ,,p€rrtttJ.", ...O..voturi

,,impotrivi", ....0..,,abtineri".

Presedintele de sedinta declara inchisa sedinta de consiliul local drept pentru
care s-a incheiat prezenful Proces - Verbal.

Presedinte de sediltd,
Consilier Cernea Mihai Andrei

I

Secretar comuna TAri Trotus,

rl


