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P R O C E S - V E R B A L 
 

încheiat azi 24.06.2019 , cu ocazia şedinţei extraordinare de lucru  

a Consiliului Local Lenauheim , judeţul Timiş. 

 

 

 

D-nul  Rosca Daniel-Catalin - preşedintele de şedinţă arată că din numărul de 15 consilieri sunt prezenţi 

un număr de 14 consilieri ,  consilier absent fiind d-nul Dan Horatau – plecat in concediu de odihna , iar 

şedinţa este statutară îndeplinind cvorumul necesar îşi poate desfăşura lucrările. 

La şedinţă mai participă din partea executivului d-nul primar Ilie Suciu si d-nul viceprimar Triscau 

Constantin . 

D-nul Mihaesc Florin - secretar al Primăriei comunei Lenauheim , supune spre aprobare procesul verbal 

al şedinţei ordinare din 30.05.2019 la care nu au fost facute obiectii si care a fost aprobat în unanimitate 

de voturi de către toţi consilierii prezenţi. 

D-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele de şedinţă deschide lucrările şedinţei extraordinare de lucru  , 

supunând spre aprobare următoarea : 

 

 

O R D I N E  D E  Z I: 

 

 

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Lenauheim pe trim.II pe 

anul 2019. 

 

Nemaifiind alte complectări la ordinea de zi , aceasta este supusă spre votare care este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

D-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Ilie Suciu care prezinta 

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Lenauheim pe trim.II pe 

anul 2019. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele de 

şedinţă supune spre votare acest proiect de hotărâre care este aprobat cu unanimitate de voturi si devine 

Hotararea nr.27/24.06.2019. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi , d-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele de şedinţă 

mulţumeşte tuturor consilierilor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare de lucru. 

   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.  
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