RIA COMI,NEI SOTANGA
RecrstRntunl

ROMAN]tA
IUDETUT OAUnovrra
CONSILtrUL LOCAL AL CCIMUNEI SOTAIVGA

MINUTA
Incheiatd astazi 11 mai 2018 in sedinta extraordinara a Consiliului Local
$otAng;a, convocatd
de primar plin dispozitia nr. IS',U09.05.2018, la sediul Primaliei Sotanga, din strada Clonstantin
Brancoveanu, nr. 373, orele16,30,
Din consultarea condicii de prezenta rezultd ptrezenta in unarrimitate a domnilor/doarnnelor
consllterl.
Se supune la vot plocesul verbal al sedintei anterioare. Nu se inregistreaza interventii si se
aproba in unanimitate.
Doamna Ciocan Gheorghita, presedinte de sedinta, da cuvantul domnului prinneLr pentru a
prezenta proiectul ordinii de zi, conform dispozitiei de (:onvocare:
1. Proiect de hotarare privind modificarea bugehrlui local al comunei
$otAnga pe ernul 2018.
2.Proiect de hotarare privind modificarea gi completarea domeniului public privat al
Ei
comunei $otAnga
3'Proiect de hotirAre privind implementarea proiectului "Construire platformii comunald de
depozitare gi gospoddrire a gunoiului de grajd in comuna $otAnga,judef DAmbovifa
4. Proiect de hotdrAre privind implementarea proiectului "infiintare perdele forestier.e de
protecfie in comuna $otAnga, jude! DAmbovifa
5. Proiect de hotdrAre pr:ivirrd aprobarea valorii de investifie a proiectului "Amenajar: teren de
sport multifurLctional , cartier Goleasca , comuna SotAnga ,judetul DAmbovila,,
6. Proiect de hotdrAre privirrd solicitarea unei scrjsori de garanlie din partea Fonduhri de
Garantare a Cr:editului Rural pentru proiectul " Amenajare teren de sporL multifunctignal , cartier
Goleasca, corrruna $otAnga,judetul DAmbovifa".
7. Proiect de hotdrAre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentrr-r obiectivul
de investitie "Amenajare teren de sport multifuncfional , cartier Goleascer, comuna SotAnga ,judeful
DArnbovita"
B.Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor finali si ai valorii de inventar a sistemului
de iluminat purblic al comunei !iot6ng;a.
De aselnenea, domnul primar propune retragerea de pe ordinea de zi a prct.B
Doamrta pregedintd de sedinta supune la vot proiectul ordinij de zi ,cu propun€rr()a mai sus
prezentata si lezulta unanimitate de voturi.
Doamna presedinta de sedinta da cuvantul do.mnului primar pentru a prez:enta rnaterialele
.

,

pct.1.

Nu sunt inscrieri la cuvant

.

se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate.
Domnr-d primar prezinta Inarterialele pct.2 din ordinea de zi .Ilace pre<:izari suplinrentare cu

privire Ia imobilele introduse
Nu sunt inscrieri la cuvant .
Se suprme la vot proiectul der hotirAre gi se aprobd in unanimitate.
Domnul primar prezinta rnat,erialele pct. 3 din ordinea dezi.
Nu sunt inscrieri la cuvant
Se supune la vot proiectul derhotdrAre gi se aprobii in unanimitate.
Domnul primar prezinta materialele pct. 4 din ordinea dezi.
Nu sunt inscrieri la cuvant
Se supune la vot proiectul de: hotdrAre Ei se aprc,biL in unanimitate.
.

.

Domnul primar prezinta merterialele pct. Sdin ordinea d,e zi
Nu sunt inscrieri la cuvant
se supune la vot proiectLrl de hotdrare gi se aplobd in unanimitate.
Domnul primar prezirtarnaterialele pct. 6 din orclinea de zi
Nu sunt inscrieri la cuvant
se supune la vot proiectul de hotdrare gi se aprobd in unanimitate.
Domnul primar prezirtta rnaterialele pct. z din
de zi
'rclinea
Nu sunt inscrieri la cuvant
se supune la vot proiectul de hotdrare si se aprobd in unanimitate.
.

.

.

.

.

.

Doamna presedinta de sedinla declara inchise lucrdrile
Drept pentru care s-a inchiat prezenta minuta .
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