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Şedinţa extraordinară publică a Consiliului local a fost convocată prin dispoziţia nr. 191
din 25 iulie 2013 a Primarului comunei Brîncoveni, în ziua de 29 iulie 2013, ora 1300, în localul
Primăriei comunei Brîncoveni.
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl consilier, Toader Marius, ales preşedinte de
şedinţă prin Hotărârea Consiliului local nr. 24 din data de 30 mai 2013, conform art. 35 (1) din
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
La şedinţă participă următorii consilieri: Ciortan Cătălin Gheorghe, Cîrciumaru
Constantin, Cheroiu Marin, Cojocaru Novac Titus, Gavrilă Constantin, Piringă Gheorghe,
Pirnoiu Nicolaie, Popescu Ion, Sandu Marin, Toader Marius şi Truşcă Pavel.
Fiind prezenţi toţi consilierii ce compun consiliul local, şedinţa este legal constituită şi îşi
poate desfăşura lucrările.
De asemenea, la lucrările şedinţei participă dl Cheroiu Ion, primar al comunei Brîncoveni,
dl Stana Cătălin, secretar al comunei Brîncoveni şi dna Năstase Dumitra, consilier superior,
compartimentul financiar-contabil.
Dl primar Cheroiu Ion, iniţiator, propune Consiliului local suplimentarea ordinii de zi cu
„Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013”, conform art. 43 (1) din
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul local fiind de acord cu propunerea respectivă.
Au fost adoptate în cadrul şedinţei extraordinare publice următoarele hotărâri:
 Hotărârea Consiliului local Brîncoveni nr. 30/29.07.2013 cu privire la aprobare
organigramă, număr personal şi ştatul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului şi instituţiile publice finanţate pe anul 2013, adoptată cu unanimitate de
voturi.
 Hotărârea Consiliului local Brîncoveni nr. 31/29.07.2013 cu privire la rectificarea
bugetului local pe anul 2013, adoptată cu unanimitate de voturi.
Şedinţa Consiliului local se încheie la ora 14.15.
În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, minuta se va publica la
sediul Primăriei comunei Brîncoveni şi pe pagina de internet a primăriei.
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
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