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CONSILruL LOCAL AL ORA$ULUI UNGIIENI
Nr. 5735 din 14.09.2020

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 14.09.2020, cu ocazia gedinjei ordinare a Consiliului Local al oraqului
Ungheni, la care participd fizic un numir de 14 consilied locali, dio totalul de 15, gedinla fiind

legal constituita. Absenteazd dl consilier Ionescu llie 9i dl primar Prodan Victor. Participd la
qedinla Consiliului local dna seqetar general Cowig Daniela Ionela qi

dl Li{ Alexandru -

adminishalor public.
Dna Bukkosi Luminita, Fegedinte de Sedinfd, deschide Fedinla qi prczinti Proiectul

ordinii de zi. duoi cum urmeaz6:

PRO]ECTUL ORDINI DE ZI:

1. Proiect

de hotirere privind validarea Dispoziliei primarului oraqului Ungheni nr.

286 din 25 august 2020 privind rectificarea bugetului local al oragului Ungheni pe

anul2020 - iniliator primqt Plodan Yictor;

2.

Proiect de hotirare privind rectificarea bugetului local al oraqului Ungheni pe
arliJl2020- iniliatol

3.

priuar Prcdan Victof:

lnrebari- interpelari. rdspunsuri, opinii.

Dna secretax face apelul nominal al consilierilor locali. Se supune aprobdrii procesul
verbal al qedinlei ordinare a Consiliului local Ungheni din 27 august 2020 care se aprobd cu
14

voturi pentru.
De asemenea, dna secretar generul aduce la cuno$tinla consilierilor locali indeplinirea

prevederilor art. 136, alin. (8) din Codul administrativ pentu proiectele de hoarari supuse
dezbaterii qi aprobdrii in cadrul $edinlei de azi.
Dna Bukkosi Luminita, Fesedinte de Sedinl;, supune
propusa de dl primar care se aproba cu 14 votud pentru.

aprobirii ordinea de zi a qedinfei

Proiect de hofirAre plfuind validarea Dkpoziliei prituarului ora;ului IJngheni nr. 2g6
dih 25 august 2020 privind rectificarea bugetului local al oralului Uhgheni pe anul 2020.
Proiectul de hotirare a primit aviz favonbil din partea celor trei comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna Bukkosi Luminila, presedinte de gedinp supune la vot proiectul de hottu&e
prezentat, se aprob; cu 12 voturi pentu fi 2 ablineri Culcear Florin. Trifloan, adoptandu_se
Hottrr6rea nr. 45114.09.2020.
Proiect de hotdrAre ptirind rcctiJicarcq bugetului local al orarului Ungheni pe qnul
2020.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favombil din partea celor trei comisii de specialitate
din cadrul Consiliului local Ungheni.

Dna Bukkosi Luminila, pregedinte de $edinJd supune la vot proiectul de hotlrare
prczentat, se aprcbd cu 12 votud pentru gi 2 abfineri Culcear Florin. Trif Ioan, adoptandu_se
Hotdrdr ea nr.

461

14.09.2020.

inhebari. interpelari. respunsud. opinii.

Dl preqedinte de gedinld incheie gedinla ordinad din data de 14 septembrie 2020.
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