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PROCES VERBAL

       Încheiat astăzi 22.09.2022, orele 14,00, în cadrul şedinţei extraordinare de îndată, a Consiliului Local 
Valea Mărului, în incinta Primăriei, convocată prin dispoziţia primarului nr.465 din 22 septembrie 2022

2022. 
       Doamna secretar general face prezența consilierilor locali: au raspuns apelului 12 consilieri.
       La şedinţă participă un număr de 12 consilieri locali din totalul de 12 consilieri în funcţie. 
       Se prezintă ordinea de zi care a fost pusă la dispoziția consilierilor locali  și a comisiilor de specialiate 
spre avizare a  proiectului de hotărâre atât pe emailul fiecărui consilier local cât și pe pagina de internet : 
www.primariavaleamarului.ro: 
1. Proiect de hotarare Privind: aprobarea modificării   HCL nr.106 din 2018.
2. Proiect de hotarare Privind: aprobarea modificării   HCL nr.54 din 2020.

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată cu unanimitate de voturi.
Se discută proiectul de hotarare privind: aprobarea modificării   HCL nr.106 din 2018.

Se prezintă proiectul de hotărâre.
   Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre; se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Cu 12 voturi 
*pentru* proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
Urmează prezentarea proiectului de hotarare privind: aprobarea modificării   HCL nr.54 din 2020.
Se prezintă proiectul de hotărâre.
   Domnii consilieri sunt rugați să se înscrie la cuvânt referitor la proiectul de hotărâre prezentat.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre; se înregistrează 12  voturi  *pentru*.  Cu 12 voturi 
*pentru* proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
       Nemaifiind discuții se declară închise lucrările şedinţei.
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,                                         Contrasemnează,

Marin Gigel                                                                               Secretar general al comunei,                   

                                                                                                                   Dumitraşcu Maranda  


