CONSILIUL LOCAL SCÎNTEIA
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 202/10.06.2009

Anexă la H.C.L.
nr. 37/20.07.2009

Aprob,
PRIMAR,
Fănică SĂCĂLEANU
REFERAT

-În atentia Primarului şi
-Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi.
Subsemnatul Ilăşoaia Florin, secretar al comunei Scînteia, judeţul Iaşi ;
Având în vedere dispozitiile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă următoarele prevederi legale în sensul
adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din
29.06.2009.
Conform art. 42 din Legea administrtaţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
“(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.
……………………………………………………………………………………………………..
(3) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare
consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de
secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
(4) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale, îşi asumă, prin
semnatură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
(5) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare procesele verbale ale
şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesuluiverbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
(6) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special
al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar,
după aprobarea procesului-verbal.
(7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la
sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a
procesului-verbal al şedinţei.
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog analizaţi şi deliberaţi.
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

PRIMĂRIA COMUNEI SCÎNTEIA
Nr. 165/10.06.2009

Anexă la H.C.L.
nr. 37/20.07.2009

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A PRIMARULUI

Conform dispoziţiilor alin. (5) al art. 42 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
“(5) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei
anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi
să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.”
Având în vedere necesitatea respectării acestei prevederi legale, compartimentul de specialitate al
primarului comunei Scînteia a propus adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.06.2009, prezentat în anexă la referatul întocmit în
acest sens.
Faţă de cele precizate mai sus consider legal şi oportun proiectul de hotărâre anexat şi îl supun
aprobării Consiliului Local al comunei Scînteia în forma redactată şi prezentată alăturat.
PRIMAR,
Fănică SĂCĂLEANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
PRIMAR
Nr. 184/10.06.2009

Anexă la H.C.L.
nr. 37/20.07.2009

PROIECT DE HOTĂRÂRE
INIŢIATOR:

-Primar, Fănică SĂCĂLEANU

-Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.06.2009.
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară, având în vedere:
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ referatul nr. 202/10.06.2009, întocmit de secretarul comunei;
¾ art. 42 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare din 29.06.2009.
Art.2.- Secretarul comunei se va îngriji de menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţele
anterioare, dacă acestea vor fi solicitate, de oricare dintre consilieri, demnitari sau alte persoane
participante la şedinţele anterioare.
Art.3.-Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
PRIMAR,
Fănică SĂCĂLEANU

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

Orice sugestie, opinie sau propunere în legătură cu proiectul de act normativ mai sus-menţionat se poate depune
în scris la Registratura generală a Primăriei în perioada 10.06.2009 - 15.07.2009, zilnic, între orele 9,00 - 14,00.

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.06.2009.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 20.07.2009, având în vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 165/10.06.2009, prezentată de primarul comunei,
domnul Fănică Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 184/10.06.2009;
¾ referatul nr. 202/10.06.2009, întocmit de secretarul comunei;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 221/15.06.2009;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
¾ art. 42 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă procesul verbal al şedinţei ordinare din 29.06.2009.
Art.2.- Secretarul comunei se va îngriji de menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa
anterioară,dacă acestea vor fi solicitate, de oricare dintre consilieri, demnitari sau alte persoane
participante la şedinţele anterioare.
Art.3.-Hotărârea se comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Mihai IFTIME

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 37
Din 20.07.2009

