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Str. Preot Gheorghe Ciomirtan, nr. 1, tel: 0231619624, fax 0231619612, mail:primariadimacheni@yahoo.com

Nr. 221 din 23.09.2022

Proces-verbal
Încheiat astăzi 23 septembrie 2022, la ședința ordinara a Consiliului Local al comunei Dimăcheni
Primarul comunei Dimăcheni, a convocat ședința ordinară a Consiliului Local al comunei
Dimăcheni - luna septembrie 2022.
Domnul Președinte de ședință, Ștefan Cojocariu, informează că prin Dispoziția nr. 145 din 16
septembrie 2022 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Dimăcheni, astăzi 23
septembrie 2022, ora 12:00, la sediul primăriei. Dispoziția cuprinzând propunerile de ordine de zi, data, ora
și locul desfășurării a fost comunicată în termen cu adresa nr. 209 din 16.09.2022, doamnelor și domnilor
consilieri și afișată în locurile speciale de afișaj.
Secretarul general al comunei Dimăcheni dna Ungureanu Irina - Claudia, efectuează prezența
consilierilor declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, respectiv:
Nr.crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

APARTENENȚA POLITICĂ

1

COJOCARIU STEFAN

PSD

2

FLOREA ECATERINA

PNL

3

IGNAT MARIA

PSD

4

MATIANU ILIE

PRO ROMÂNIA

5

MUNTEANU SANDU

PRO ROMÂNIA

6

PARONIC DUMITRU DANIEL

USR PLUS

7

PETROVICI EMANUELA CATALINA

PRO ROMÂNIA

8

PINTEA MARIA

USR PLUS

9

STREDIE CONSTANTIN

USR PLUS

OBSERVAȚII

ABSENT

și îi invită să semneze prezența. Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare, ședința este statutară.
Premergător ședinței ordinare a Consiliului Local Dimăcheni din data 23 septembrie 2022,
comisiile de specialitate ale consiliului local s-au întrunit in ședință de lucru pentru acordarea avizelor la
proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței.
Domnul președinte de ședință supune la vot de ordinea de zi:
1 Aprobarea procesului verbal din ședință ordinară din data de 31.08.2022;
2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;
3 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei
Dimăcheni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dimăcheni.
De acord toți cei 8 consilieri prezenți.
1.
Este supus spre aprobare procesul verbal din ședință ordinară din data de 31.08.2022
în temeiul art 138 (15) din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr 57/2019 și întreabă
daca sunt obiecții sau contestații la acesta, menționând că a fost pus la dispoziția consilierilor locali în
timp util pentru a-l studia. Procesul verbal este aprobat cu 8 voturi „pentru ”.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022;.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si adoptat cu 8 voturi „pentru”, devenind Hotărârea nr. 25
din 23 septembrie 2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022.
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1.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei
Dimăcheni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dimăcheni.
Domnul Cojocariu Ștefan o propune pe doamna Ignat Maria.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si adoptat cu 8 voturi „pentru”, devenind Hotărârea nr. 26
din 23 septembrie 2022 Hotărâre privnd desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei
Dimăcheni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dimăcheni
Domnul primar Moruz Marinel solicită permisiunea domnilor și doamnelor consilieri să le
prezinte solicitarea nr. 1982 din 30.08.2022, venită din partea preotului paroh Petrovici Cristian pentru
achiziționarea unor materiale de construcții pentru repararea bisericii din satul Recea Verbea și anume:
1500 kg fier striat;
21 peleți cărămidă;
10 saci mortar;
5 kg sârmă.
Supusă la vot solicitarea este aprobată cu 9 voturi ”pentru”.
Doamna Florea Ecaterina solicită de la doamna inspector Coroi Cătălina Mărioara , informații
privind stadiul solicitării documentelor privind executarea silită venită din partea ORANGE.
Domnul președinte de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă, că autoritatea deliberativă
și executivă au dat dovada capacitații efective de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul
colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii, mulțumește pentru
participare și pentru colaborarea la reușita ședinței și declară închise lucrările ședinței ordinare a
Consiliului Local al comunei Dimăcheni din luna septembrie 2022.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Ungureanu Irina -Claudia

