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PROCES VERBAL
încheiat azi, 20.08.2015, cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local
Lipova, convocată prin Dispoziţia nr.471/19.08.2015, emisă de Primarul oraşului
Lipova

La şedinţa de îndată a Consiliului local Lipova din data de 20.08.2015 participă: dl. Primar
Jichici Iosif Mircea, dl. Viceprimar Dodon Vasile și d-na Pop Corina Cătălina – Secretar al
orașului Lipova, iar din totalul de 17 consilieri sunt prezenţi un număr de 14 consilieri, absenți
fiind: d-na Stoica Ramona Manuela, d-na Pîrneovan Ramona Carmen și dl.Paviliuc Ovidiu.
Dl.Mihai Ionel Gheorghe, președintele de ședință, deschide lucrările şedinţei de consiliu,
constatând că sunt statutari şi dă citire Dispoziţiei Primarului nr.471/19.08.2015, privind
convocarea Consiliului local al oraşului Lipova în şedinţa de astăzi, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a
Consiliului Local al oraşului Lipova din data de 20.08.2015 – iniţiativa Primarului
Oraşului Lipova;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat rectificat
pentru anul 2015 al Oraşului Lipova – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova;

Dl. Preşedinte Mihai Ionel Gheorghe, dă citire pct. 1 de pe ordinea de zi a şedinţei,
proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului
Local al oraşului Lipova din data de 20.08.2015 – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se
dă citire totodată expunerii de motive - întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea- Primarul
oraşului Lipova şi raportului de specialitate – întocmit în acest scop de către d-na Pop Corina
Cătălina – Secretar al oraşului Lipova.
Supus la vot, este aprobat în unanimitate, cu 14 voturi „pentru”.
Dl. Preşedinte Mihai Ionel Gheorghe, dă citire pct. 2 de pe ordinea de zi a şedinţei, proiect
de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat rectificat pentru anul
2015 al Oraşului Lipova – iniţiativa Primarului Oraşului Lipova. Se dă citire totodată
expunerii de motive- întocmită de către dl. Jichici Iosif Mircea- Primarul oraşului Lipova şi
raportului de specialitate – întocmit în acest scop de către d-na Păulișan Gabriela – Șef
Serviciu Buget, finanțe, contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova.
Dl.Primar Jichici Iosif Mircea dă explicații vizând propunerile de alocări de fonduri.
D-na Păulișan Gabriela, explică datele prevăzute în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre
supus dezbaterii și aprobării.
Supus la vot, este aprobat în unanimitate, cu 14 voturi „pentru”.
Constatându-se că nu mai există alte probleme la ordinea de zi a şedinţei, se declară
închise lucrările şedinţei de consiliu.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în trei exemplare originale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MIHAI IONEL GHEORGHE
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