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PROCES – VERBAL
încheiat azi, 6 august 2018, la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei de îndată a
Consiliului local al comunei Groşi, judeţul Maramureş

Şedinţa deîndată a Consiliului local, a fost convocată de Primarul
comunei Groşi, prin Dispoziţia nr. 96 din 6 august 2018 şi Convocatorul nr. 5456
din 6 august 2018, care a fost afişat la sediul Primăriei comunei Groşi.
La lucrările şedinţei, ca urmare a apelului nominal făcut de doamna
Mihuţ Alina-Carmen, secretarul comunei Groşi, s-a constatat participarea
următorilor consilieri locali:
1. Ardusătan Gavril
2. Berindan Sebastian-Călin
3. David Vasile
4. Gaje Sorin-Cristian
5. Lupan Gheorghe
6. Lupuț Vasile
7. Marian Daniel
8. Pașca Călin-Florin
9. Talpoș Teodor
Lipsesc domnii consilieri Bolte Madalin-Vladut și Dobrican Dumitru, fiind
plecați din localitate.
La şedinţă participă domnul primar Boltea Florin-Daniel și doamna secretar
Mihuţ Alina-Carmen.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Calin, preşedintele de şedinţă, declară
deschise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului local al comunei Groşi.
Preşedintele de şedinţă, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 500 lei pentru
organizarea Taberei de vară ”Fiii Maicii Domnului”, desfășurată în
perioada 07 – 10 august 2018, în localitatea Groşi
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, preşedintele de şedinţă,
supune la vot aprobarea ordinii de zi. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate
de voturi.
Se trece la dezbaterea punctului de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 500 lei pentru
organizarea Taberei de vară ”Fiii Maicii Domnului”, desfășurată în
perioada 07 – 10 august 2018, în localitatea Groşi
Domnul primar Boltea Florin-Daniel, prezintă proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive a proiectului de hotărâre.
Domnul viceprimar Ardusătan Gavril, prezintă raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primăriei comunei Groşi.
Se trece la discuţii.
Nu exista discutii.
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, preşedintele de şedinţă
supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar. Proiectul
de hotărâre iniţiat de domnul primar a fost aprobat cu unanimitate de voturi
devenind Hotărârea nr. 40/2018 privind aprobarea alocării sumei de 500 lei
pentru organizarea Taberei de vară ”Fiii Maicii Domnului”, desfășurată în
perioada 07 – 10 august 2018, în localitatea Groşi
Domnul consilier Berindan Sebastian-Călin, preşedintele de şedinţă,
constatând că nu mai sunt probleme de dezbătut, declară închisă şedinţa de îndată a
Consiliului local al comunei Groşi.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi, 6 august 2018, la sediul
Primăriei comunei Groşi, cu ocazia şedinţei deîndată a Consiliului local al comunei
Groşi, judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Berindan Sebastian-Călin

SECRETAR
Mihuţ Alina-Carmen

Prezentul proces-verbal a fost aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului Local
al comunei Groşi, astăzi, data de _______________ cu un număr de _____ voturi
pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri.

