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      La sedinta participa doamna Sadoveanu Ioana-secretar, 10 consilieri prezenti din numarul total de 11 

consilieri in functie, dupa cum urmeaza: AFRONIE DUMITRU, ANDREI ADRIAN,   

BEZERGHEANU MARIN, BOENGIU DANIEL FLORIN, ENACHE C-TIN CATALIN, GUCIU ILIE, 

MARCU ALEXANDRU, NICOLA ION, SOMANDRU NICOLAE, TIPARU DUMITRU. 

     Convocarea pentru sedinta de consiliu s-a facut pe data de 23.12.2021. 

     Avand in vedere starea de alerta domnilor consilieri li s-a dat masti de protectie, pastrand distanta 

legala intre persoanele prezente. 

     Secretarul Consiliului Local Gângiova pune la dispozitia consilierilor procesul-verbal al sedintei din 

20.12.2021, consilierii nu au de adaugat nimic. Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din 

20.12.2021, pe care consilierii il aproba cu  unanimitate de voturi a consilierilor prezenti. 

    Constatand ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea sedintei, domnul presedinte de 

sedinta Marcu Alexandru anunta faptul ca domnul Voicu Mihai Zaharia este absent nemotivat, declara 

sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum urmeaza:        

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gangiova pe trimestrul IV al anului 

2021.   

   In continuare se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 

   Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.6036/23.12.2021 si 

raportul de specialitate nr.6038/23.12.2021 la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 

comunei Gangiova pe trimestrul IV al anului 2021.  

    Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind  rectificarea 

bugetului local al comunei Gangiova pe trimestrul IV al anului 2021, care este aprobat cu  unanimitate 

de voturi a consilierilor prezenti.   

    Se va emite hotararea privind rectificarea bugetului local al comunei Gangiova pe trimestrul IV al 

anului 2021.  

    Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme.  

    Domnul presedinte de sedinta Marcu Alexandru declara inchisa sedinta Consiliului Local Gângiova. 

    Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de  27.12.2021. 
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              MARCU ALEXANDRU                                                  SADOVEANU IOANA      


