
 

 
PROCES - VERBAL  

al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Blăgești 

încheiat astăzi 13.08.2018, ora 14:00 

 

 

 Domnul Oprea Gheorghe-Daniel, Consilier Superior în cadrul Compartimentului Urbanism al 

Primăriei Blăgești, persoana nominalizată prin Dispoziția nr. 251/19.07.2018 să îndeplinească unele 

activități din sfera atribuțiilor de Secretar al comunei Blagești, pe timpul cât titulatul se afla în concediu, 

constată că ședință este constitutivă, fiind prezenți14 consilieri locali din cei 15consilieri locali în funcţie.

 Lipsește domnul Nastasă Cezar, care este învoit. 

Se aduce la cunoștință consilierilor locali prevederile art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia „nu poate 

lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor, consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini 

sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor 

consiliului local”. 

Dnul Preşedinte Răsteu Gheorghe supune la vot Ordinea de zi. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19.07.2018 care a fost trimis în 

format letric, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Se aprobă cu 13 voturi, domnul Vișan Vasile se abține.. 

 

Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de 

aprobare a acordului de parteneriat - Proiect „Construcții Grădinițe Regiune Nord Est” cod Mysmis 

125152 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile 

în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr. 

POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI - "Grădiniță program normal Poiana Negustorului, Blăgești, județ 

Bacău" - inițiator Primarul comunei Blăgești. 

DnulRăsteu Gheorghe: Acestproiect a fostavizatîncomisii. Intervenții la acest proiect?Dacă nu, 

supun la votproiectul. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă de Consiliul Local Blăgești cu 14voturi pentru, 

0 împotrivă și 0 abțineri. 

 

Punctul 2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect și de aprobare a acordului de parteneriat - Proiect „Construcții Grădinițe Regiune Nord 

Est” cod Mysmis 125152 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de 

Investitii 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educație și formare Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI - "Grădiniță 

program normal Blăgești, Blăgești, județ Bacău" - inițiator Primarul comunei Blăgești. 

DnulRăsteu Gheorghe: Acestproiect a fostavizatîncomisii. Intervenții la acest proiect?Dacă nu, 

supun la votproiectul. 



Proiectul de hotărâre se supune la vot și se aprobă de Consiliul Local Blăgești cu 14voturi pentru, 

0 împotivă și 0 abțineri. 

 Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă declară şedinţa 

închisă. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RĂSTEU GHEORGHE 

 

 SECRETARUL COMUNEI, 

COLBIANU CECILIA 

 


