
ROIV]ANIA
JUDETUL BACAU
UAT COI\,{UNA PODU TURCULUI
CONSILUL LOCAL

PROCES - VERBAL
al Sedintei extraordinare cu convocare de indata a Consiliului Local al Comunei Podu Turcului

din dala 12 oclombtie 2022

l^^L^r^r ^^.^-r r. ^^+^,. .","mbrie 2422, cu ocazia desf;sudrii Sedintei extraordinare 0u
convocare de indata, a Consiliului Local al Comunei Podu Turcului, la care sunt prezenti un numar de '12

consil.er, lipsa f,ind dl. consilier Sachelaru Caialin.
Din partea executivului au participat: d-na Popa lvlariana Loredana -

secretarul general al UAT si dna. Teletin Gina - fesponsabil achizitii publice.
Convocarea Consiliului Local s-a fecut in baza Dispozitiei Primarului nr. 342 din 11.10.2A22,

cu Jrmdtoarea ordine de zi:
1. Proieci de l]otdrare privind modificarea HCL nf. 18 din 16.05.2022 privind aprobarea proiectului, a
cheltuielilor aferente proiectului 9i a depunerii proiectului:,,Cre$terea eficientei energetice a cledirii Prim;riei
Podu Turcului" in cadrul Planului National de Redresare gi Rezilienld al Romaniei, COMPONENTA 10 -
Fondul local, Investitia 1.3: Reabilitarea moderaid a clddirilor publice, pentru a imbunetdti serviciile publi0e
prestate la nivelul unitdtilor administrativ-ieritoriale
initiator; primar Cioravi Gelu
2. Diverse

Se supune la vot ordinea de zi a qedintei, care se aprobd cu 12 voturi "pentru".
Dupe aprobare, se trece la dezbaterea punctelor lnscrise pe ordinea de zi.

1. Proiect de hotarafe pr;vind modificafea HCL nr. 18 din 16.05.2022 pdvind aprobarea proiectului, a
cheltuieliJor aferente proiectului 9i a depunerii proiectului:,,CreFterea eficientei energetice a clSdirii Primdriei
Podu Tufcului" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilient; al Romaniei, COMPONENTA 10 -
Fondul local, Investitia l.3r Reabilitarea moderat; a cl;dirilor publice, pentru a imbundtdti serviciile publicie
prestate la nivelul unitdtiloradministrativ-teritoriale
Pregedintii comisiilor au depus avizul favorabil pentru proiectul de hot;rare.
Pregedintele de gedinle dupd prezentarea proiectului de hotdrare invit; consilierii locali la disculii.
Nefiind disculii, proiectul de hotdrare se supune la vot Si se voteaze cu 12 voturi "pentru", devenind astfel
H.C.L. ff.38/2022.
Nemaifiind discutii,
acesteia.

dl presedinie de gedinta multumeste pentru prezenta si declar5 lnchise lucrerile

Contrasemneaz;,
Secretarul general al UAI'
Popa Mariana Loredana
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