PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 17.03.2020, ora 8, cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a
Consiliului Local Sânandrei, pe luna martie a.c.. Ședința se derulează prin intermediul
aplicației ”whastapp”, în cadrul grupului ”Consiliul Local Sânandrei” și a fost convocată
în baza Dispoziției Primarului nr. 63/16.03.2020 și a convocatorului nr. 2412/16.03.2020
cu are următoarea ordine de zi:
1 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CL Sânandrei din 12.03.2020
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării cu numărul 1 a bugetului local al
Comunei Sânandrei.
3. Comunicarea noilor măsuri luate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Sânandrei pentru evitarea răspândirii Coronavirus COVID 19: Hotărârea CLSU nr.
2403/16.03.2020 și Dispoziția Primarului nr. 62/16.03.2020.
Consilierii locali votează punctele de pe ordinea de zi cu ”da”/”nu”/”mă abțin”,
după caz.
La ședință participă un număr de 10 consilieri din cei 15 în funcție. Lipsesc domnii
Hapenciuc Viorel, Cheteleș Marinel, Popa Ilie, Onica Sandu Cristian și Zvunca Gheorghe.
Este desemnat președinte de ședință dl Minnich Iosif.
Se supune aprobării ordinea de zi. Este aprobată cu 10 voturi ”da”
Primul punct al ordinii de zi: aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare
a CL Sânandrei din 12.03.2020, care se aprobă cu 9 voturi ”da” și 1 abținere (doamna
Luminița Napău ). Dl Bodochi nu participă la votul asupra acestui punct. Dl Zvunca
participă.
Al doilea punct al ordinii de zi: proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
cu numărul 1 a bugetului local al Comunei Sânandrei se supune la vot și este adoptat cu
votul ”da” al celor 10 consilieri prezenți. Dl Bodochi nu participă la votul asupra acestui
punct. Dl Zvunca participă.
Din acest moment participă si domnii Onica Sandu Cristian și Popa Ilie.
Al treilea punct al ordinii de zi: comunicarea noilor măsuri luate de Comitetul Local
pentru Situații de Urgență Sânandrei pentru evitarea răspândirii Coronavirus COVID 19:
Hotărârea CLSU nr. 2403/16.03.2020 și Dispoziția Primarului nr. 62/16.03.2020.
Doamna Muntean Diana-Andreea precizează faptul că Președintele României a
decretat starea de urgență pe teritoriul României, începând de azi, 17.03.2020. De
asemenea mai anunță faptul că, pe măsură ce se vor adopta noi decizii, CLS va fi informat
asupra acestora.
Nemaifiind alte aspecte de discutat, dl. Minnich declară ședința închisă.
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