ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL

Nr.

867/20.01.2017

PROCES VERBAL
incheiat in gedinta de indatd a Consiliului Local Ghidigeni din data de l8 ianuarie 2017.

in
prezen\a a

urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de c[tre secretarul comunei, se anunlI

l3 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipsegte domnul David Samuel

gi

domnul Mocanu MihAiF.
$edinfa este statutard qi este declarati deschisS.

Sunt informafi consilierii cI in conformitate cu prevederile art. 39 alin.

( ) din Legea nr. 215

din 2001 privind administralia publica localS, republicat[, cu modificirile qi completlrile ulterioare a
fost convocat Consiliul Local ?n gedin!6 de indatd potrivit Dispoziliei primarului nr. 17118.01.2017.

Lucr6rile gedinlei sunt preluate de cStre pregedintele de gedin!5 - domnul Radu Ionel.
D0nsul prezintd ordinea de zi:

Proiect de hotdrdre privind modi/icarea HCL nr. 8/29.01.2016 privind reorganizarea
"Serviciului de Alimentare cu Apd Si Canalizare" din structuro aparatului de specialitate al
primarului comunei Ghidigeni, judelul Galali, in conformitate cu prevederile art. II din Legea nr.
241/2006 a serviciului public de alimentare cu apd Ei de canalizare, modi/icatd Ei completatd prin
Legea nr. 224/30.07. 20 I 5
Supusd la vot ordinea de zi este

votatl cu 13 voturi pentru.

Domnul preqedinte de gedinli, Radu lonel dI citire proiectului de hotdrdre.
Doamna secretard, Barbu Eliza, explicd in ce constd proiectul de hotdr0re. Ddnsa precizeazd" cd

atunci cdnd a fost adoptati Hotdr6re nr. 8129.0L2016 din Anexa nr. 3
organizarc gi funcfionare a "Serviciului de alimentare cu

api

;i

privind

Regulamentul de

canalizare" infiintat

in

subordinea

Consiliului Local al comunei Ghidigeni, judelul Galali, au fost omise capitolele IV, V gi VI, drept
pentru care este necesari aceastd modificare a hotdr6rii.

Nu sunt disculii.

la vot, Proiectul de hotdrfrre privind modiJicarea HCL nr. 8/29,01.2016 privind
reorganix,area "Serviciului de Alimentare cu Apd qi Canalizare" din structuro aparatului de
Supus

specialitate al primarului comunei Ghidigeni, jude{ul Gala(i, tn conformitate cu prevederile art.

II

din Legea nr. 241/2006 a serviciului public de alimentare cu apd Ei de canalizare, moditicatd
completatd prin Legea nr. 224/30.07.2015, este votat cu 13 voturi pentru.
Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

;i

este declaratd incheiatd qedinla.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemneazi,
Preqedinte de qedin(i,

Secretar,

Radu Ionel
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