JUDETUL vAlcrn
COMUNA COSTESTI
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL

incheiat asldzi 02 februarie2017,

Tn

gedinla extraordinard a consiliului local

.

La gedinla extraordinard a consiliului local participd un numir de 13 consilieri din
totalul de 13 consilieri in funclie.
Sunt intrunite astfel prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr.21512001 republicatd, cu
modificdrile si completarile ulterioare, prezenfa majoritalii consilierilor locali in functie, sedinla
fiind legal constituitd.
$edinfa a fost convocatd de domnul primar Pestereanu Toma - Marius pe baza
convocirii scrise nr. 398 din 30.01 .2017 gi a dispoziliei nr. 3 din 30.01,2017, conform art. 39
alin.2 din Legea nr. 21512011 a administraliei publice locale, republicati cu modificarile gi
completirile ulterioare. Tn convocare au fost specificate data, ora, locul desfdgurdrii, precum
si ordinea de zi propusd a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrdrile gedinfei sunt publice, respectdndu-se astfel prevederile arl.42 alin (1) din
Legea nr.21512001.
Dl Bordscu Vasile, pregedintele de gedin!d, prezintd plenului consiliului local ordinea
de zi a gedinlei extraordinare.

1. Proiect de hotd16re cu privire la aprobarea D.A.L.l. 9i a indicatorilor tehnico economici la proiectul ,,Asfaltare drumuri interes local in comunele Bdrbdtegti, Costegti,
Pietrari, judeful VAlcea, ac{iunea 2. Asfaltare drumuri de interes local in comuna Costegti ".
Se supune la vot ordinea de zi, ordine de zi aprobatd cu votul tuturor consilierilor
prezen!i.
Se trece la primul punct pe ordinea de zi gi se dd cuvdntul dl. Pegtereanu Toma
Marius, primarul comunei, care prezintd plenului consiliului local nota de fundamentare gi
proiectul de hotirdre cu privire la aprobarea D.A.L.l. gi a indicatorilor tehnico - economici la
proiectul ,,Asfaltare drumuri interes local in comunele Birbdtegti, Costegti, Pietrari, judelul
Vdlcea, acliunea 2. Asfaltare drumuri de interes local in comuna Costegti "(piesd la dosar).
Se dd cuvAntul in continuare dl. pregedinte Bordscu Vasile, pregedintele comisiei
economice a consiliului local, eare prczintd plenului consiliului local raportul acestei comisii
referitor la proiectul de hotdrAre supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosar).
Se dd cuv6ntul Tn continuare dl. Coca Grigore, pregedintele comisiei juridice a
consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotirdre supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosar).
Se dd cuvdntul in continuare dl. Ungureanu lon, pregedintele comisiei de culturd a
consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotdrAre supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosar).
Proiectul de hotdrdre fiind discutat gi in comisii, nu mai au loc alte disculii sau noi
propuneri,
Se supune la vot proiectul de hotdr6re cu privire la aprobarea D.A.L.l. gi a indicatorilor
tehnico economici la proiectul ,,Asfaltare drumuri interes local in comunele Bdrbdtegti,
Costegti, Pietrari, judeful Vdlcea, acfiunea 2. Asfaltare drumuri de interes local in comuna
Costegti ", proiect de hotdrdre votat in unanimitate de voturi.
Se adoptd astfel HotdrArea nr.312017.

-

L

dacd mai
Dl Bor6scu Vasile, pregedintele de gedinld, intreabd plenul consiliului local
sunt probleme de pus in disculia consiliului'
gedinld declari inchisd
La rdspunrli net"tiv al consilierilor, domnul pregedintele de
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' Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal,
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