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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 05.12.2016 în ședința ordinară a Consiliului Local Săcele la care participă un număr de
6 consilieri din totalul de 7 consilieri în funcție. Lipsește motivat domnul consilier local Ilie CostelCătălin.
Dl. Brînduș Gheorghe, președintele de ședință, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței consilului local din data de 04.11.2016
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării la 05.12.2016 a bugetului de venituri şi cheltuieli
al Comunei Săcele pe anul 2016
Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de consilierii locali prezenți la ședință.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea procesului verbal al ședinței consilului local
din data de 04.11.2016.
Nefiind alte discuții, se supune la vot procesul-verbal care este aprobat de 6 dintre cei 6 consilieri prezenți
la ședință.
Se dă citire proiectului de hotărâre de la punctul 2. al ordinii de zi.
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat de 6 dintre cei 6 consilieri
prezenți la ședință.
Dl. Brînduș Gheorghe întreabă dacă mai sunt alte probleme de discutat.
Dl. Culicencu Adrian, secretarul comunei Săcele, spune că vrea să prezinte situația privind locurile de
consilier local neocupate.
Astfel, referitor la invalidarea domnului Tucă Ștefan, secretarul comunei spune că Judecătoria Constanța
a comunicat Primăriei Săcele sentința civilă în copie, fără semnături, privind obligarea Consiliului Local
de a emite o hotărâre în care să se valideze mandatul consilierului Tucă Ștefan. În acest sens, secretarul
comunei Săcele i-a comunicat domnului Tucă Ștefan că, în calitate de persoană interesată, trebuie să
obțină de la Judecătoria Constanța sentința civilă în forma legalizată, însoțită de semnături, pe care
ulterior să o depună la Primărie Săcele însoțită de o cerere.
Referitor la celei trei mandate constatate ca vacante, secretarul comunei Săcele spune că dosarul se află pe
rolul Tribunalului Constanța având termen pe 10.01.2017.
Nefiind alte discuții, președintele de ședință declară ședința ca fiind închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
Președinte ședință,
BRÎNDUȘ GHEORGHE

Consiliul Local al Comunei Săcele, Judeţul Constanţa

Contrasemnează,
Secretar,
Culicencu Adrian
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