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Secretarul general al Comunei pestisani

PROCES VERBAL

incheiatastdzi: 10.04.2020, in gedinla extraordinara a Consiliului Local al UATC pegtiqani.
$edin{a se desfdgoard prin mijloace electronice, videoconferin{d, datorita limitarii circulafiei
persoanelor, conform art. 50 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2O2O privild instituirea starii de
urgentd pe teritorirrl RomAniei, pentrr-r prevenirea infestarii cu COVID 1g.
Au rdspuns prezenti un numdr de 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri in funclie, care au
precizat cd sunt de acord cu aceasta metodd de desfasurare a sedin[ei.
Convocarea s-a feicut conform prevederilor legale fiind afisata la sediul Primdriei pestisani qi
pt-tblicata pe siteul Primdriei Pegtigani, in Monitorul Oficial al Comunei peqtisani.
Prepedintele de gedin{d, dl. Ciolofan Gheorghe propune ca pentru votarea ordinii de zi, a
procesului-verbal al gedinlei anterioare gi a proiectelor de hotarAre sd se foloseascd votul
electronic conform art. 139 alin. (5) din OUG nr.5712019-privind Codul administrativ.
consilierii locali sunt de acord in unanimitate cuacestd propunere.

Secretarul general al comunei Pestisani supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare.
Se voteazd electronic in unanimitate.
Presedintele de sedinte, dl. Ciolofan Gheorghe prezintd ordinea de zi, care cuprinde urmdtoarele
proiecte

1. Proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului local al comunei Pestigani. lniliator: primar,
Cosmin Pigui.

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea RegulamentrrlLri de Organizare sifunc{ionare al Consiliului
l*ocal Pestisani. lnitiator. Primar, Cosmin pigui

Secretarul general al comutnei Pestigani, dl. Adrran-Corrstantin Bosoancd anun!5 copsilierii cd
avizele comisiilor la proiectele dc hotdrAri au fost redactate, confornr votului acestora din cadrul
fiecdrei comisii, exercitat electronic prin teleconferin{d, dupa studierea proiectului de hotdrAre primit
de acegtia prin e.mail, datoritd limitarii circula{iei persoanelor, conform art,50 din Decretul nr. 195
din 16 martie 2020 privind instituirea stdrii de urgenld pe teritoriul Romdniei, pentru prevenirea
infestarii cu COVID 19, astfel cd fiecare proiect introdus pe ordinea de zi, este insotit de
documentele prevdzute de OUG nr. 57l20jg gi anume:

-referat de aprobare;
-raportul de specialitate al compartimentului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Conrunei Pegtisani;
-raportul de avizare al comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului Local pestisani.

Ordinea de zi gi modutl de votare se voteazd electronic in unanimitate,

Se trece la prezerttarea proiectelor de hotdrare, cu precizarea ca acestea vor fi votate electronic
confrom art 139 alin (5) din OUG nr.5712019-privind Codul administrativ:
1. Se prezintd prezintd prorecturl de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei

Peqtigani. intruciit nu mai sunt alte dezbateri, dl Ciolofan Gheorghe, supune la vot proiectul
de hotdrdre.

Se voteazi cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri participanti la sedinfi si din totalul de
13 corrsilieri in functie.

Secretar general
Ad rian-Constantin Bosoancd
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2. Se prezintd proiectul de hotdrAre privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi
func{ionare al Consiliului Local Pegtigani. intrucAt nu mai sunt alte dezbateri pe marginea acestui
proiect de hotarare, dl Ciolofan Gheorghe, pregedinte de sedin{d, supune la vot proiectul de
hotdrAre.

Se voteazi cu 13 voturi pentru, din 13 consilieri participanli Ia gedinld gi din totalul de 13
consilieri in functie.
intrucAt s-au incheiat dezbaterile si nu mai sunt alte discutii, presedintele de sedinfd declard
inchisa qedinla
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte de sedin{d
Ciolofan Gheorghe

Secretar
Adria onstantin

general
Bosoancd
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