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                                                           Proces Verbal 
    Incheiat astazi  20.12.2018  cu ocazia sedintei  de indata a Consiliului Local Smeeni ,  
judetul Buzau. 
              Participa urmatorii consilieri: d-l Stirbu Valeriu , d-l Ghiveci Florentin, , d-l 
Musat, d-l Visa Marian, d-l Ivan Ion, d-l Sava Nicolae, d-l Alion Adrian , d-l Dinu 
Valentin  ,d-l Popia Ionel ,d-l Brinza Marian, dl Toader Adrian ,  d-na Minea Ioana 
,d.l Buzoianu Nicolae Adrian  ,  d-l Isbasoiu Constantin si    d-l Tanase Vasile. 
       Lipseste  d-l Marin Ion  -delegat satesc 
  Mai participa :D-l Primar Andrei Ion si secretarul comunei. 
  D-nul  Stanescu Anghel  , secretarul  comunei  , a adus la cunostinta  că din totalul 
de 15 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 15. 
 În aceste condiţii  şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate 
calificată şi cu 8 voturi . 
   Intrunindu-se conditiile cerute de lege se declara sedinta deschisa si se acorda 
cuvantul d-nei presedinte de sedinta Ghiveci Florentin. 
           Presedintele de sedinta a dat cuvantul Prmarului comunei Smeeni , care a 
explicat urgenta si necesitatea dezbaterii acestui proiect in sedinta de indata , 
explicand faptul ca prin contractarea imprumutului de 900.000 lei , bugetul trebuie 
rectificat la sectiunea creditelor interne.   

 Presedintele de sedinta a procedat la supunerea la vot a ordinii de zi, care a  
fost prezentata in dosarele de sedinta in conformitate cu legislatia in vigoare , fiind 
aprobata cu 15 voturi pentru. 
            Sa trecut la supunerea la vot a  proiectului de pe ordinea de zi. 
1.Proiect de hotarare nr. 103 privind aprobarea  bugetului creditelor interne al  
comunei Smeeni, judeţul Buzău, pe anul 2018 .Nefiind alte obiectii , hotararea a fost 
adoptata cu 15 voturi pentru  din 15 consilieri prezenti la sedinta . 
Presedintele de sedinta aratand ca  nu mai este  de discutat pe ordinea de zi a declarat 
sedinta inchisa.Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal  astazi  
20.12.2018  
 
 
                                                                                                 Intocmit  
  Presedinte de sedinta     Secretarul comunei  
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