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Incheiat astdzi, 03.1,2.2020, in gedinfa extraordinara a Consiliului
Local al comunei Bdlegti, convo cata de indata si desfasurata si prin
mijloace electronice, la care participd 13 consilieri locali, lipsind
domnii consilieri locali POPESCU ANDREI MARIUS si TITA GHEORGHE .

$edinfa Consiliului Local a fost convocati de primarul comunei,
domnul jr. UNGUREANU MADALIN-ION, in temeiul dispozifiilor art.133,
alin. (2) lit.a), art.l-34 alirr. t4) si art. 1,96 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ si tinand cont de
prevederile HOTARARII GUVERNULUI nr. 967 din 12 noiembrie 2020
privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de
14 noiembrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata
acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19,

prin Dispozitia nr.7 05 / 03.12.2020 adusd la' cunogtinfd publici prin
afigare pe panoul avi zier din incinta Primdriei comunei si prin mijloace
electroni ce.

in ' baza prevederilor Dispo ziliei amintite si in temeiul
prevederilor art.I34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
57 /2019 privirid Codul administrativ, cu adresa nr. 1,7466/03.12.2020
au fost convocafi, prin mijloace electronice, sd participe la gedinfd
consilierii locali in funcfie

Lucrdrile gedinfei Consiliului Local au fost deschise de
presedintele de sedinta, dl. Aninoiu Constantin, la orele 1,4:00, la sedinta
participand, de drept, dl. Baldovin Constantin-Cristi, secretarul general
al comunei Bdlegti.
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Se da citire si se supune aprobarii proiectului ordinii de zi, dupa

cum urmeaza:

grdinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi, respectiv 13

voturi pentru.
Presedintele de sedinta, Aninoiu constantin : trecem la

Punctul de pe ordinea de zi aprqlglaj

iu Constantin: daca sunt discutii pe

marginea proiectului, hu sunt, supun la vot proiectul, cu unanimitate de

voturi, L3 votu rL pentru, este adoplata hotdrdrea privind acceptarea Ofertei

de donatiei a unui teren . '

Drept pentru aare am incheiat P
in doud
afigat pe

exemplare, din care 1 exemplar la dosar 9i

punoul avtzier din incinta Consiliului Local
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DENUMIRE PROIECT DE HOTARARE/
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acceptarea Ofertei de donatiei a unui

teren . Inifiator: ungureanu MedeHn-Ion, primarul comunei;

proiect de hotarir. priuin,O ur.ept area Ofertei de donatiei a unui

teren . Inifiator: Ungureanu MedeHn'Ion, primarul comunei;


