CONSILIUL LOCAL VARFU CAMPULUI
JUDEȚUL BOTOȘANI
MINUTA Sedintei ordinare din data de 28.06.2018 a Consiliului local Vârfu Câmpului.
Sedinta o fost convocata prin Dispozitia nr. 105/22.06.2018 a primarului comunei Vârfu
Câmpului .
Din numarul total de 13 consilieri convocati sunt prezenti 13 , iar sedinta este legal constituita .
Lucrarile sedintei au inceput la orele 13,00.
In cadrul sedintei au fost adoptate :
1.- Hotărârea nr. 50/28.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
iunie 2018-august 2018 ,adoptata cu un număr de : Voturi pentru=12; Voturi împotrivă = 0;
Abțineri=1(Tofan Daniel).
2.- Hotărârea nr. 51/28.06.2018 privind privind aprobarea organigramei si a statului de functii
al aparatului de specialitate al primarului comunei Varfu Campului, judetul Botosani;
, adoptată cu un număr de : Voturi pentru =13; Voturi împotrivă=0;Abțineri=0.
3.- Hotărârea nr. 52/28.06.2018 privind completarea hotararii Consiliului local nr.
5/31.01.2018 privind aprobarea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al
primarului, pentru anul 2018; ,adoptată cu un număr de : Voturi pentru=12; Voturi împotrivă; -0
,Abțineri=1(Nitu Radu);
4.- Hotărârea nr. 53/28.06.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al asistentilor
personali in semestrul I 2018 , adoptată cu un număr de : Voturi pentru=13; Voturi împotrivă; -0
,Abțineri=0;
5.- Hotărârea nr. 54/28.06.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat cu deviz
de lucrari, al proiectului “ Extindere si modernizare sistem centralizat de alimentare cu apa
potabila in comuna Varfu Campului , judetul Botosani; , adoptata cu un numar de : Voturi
pentru=10; Voturi împotrivă; -0 ,Abțineri=3 ( Nitu Radu, Zub-Ursu Doru,Tofan Daniel);
6.- Hotărârea nr. 55 /28.06.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului “ Extindere si modernizare sistem centralizat de alimentare cu apa potabila in comuna
Varfu Campului , judetul Botosani” , adoptată cu un număr de : Voturi pentru=10;Voturi
împotrivă=0;Abțineri=3 (Nitu Radu, Zub-Ursu Doru,Tofan Daniel).
7.- Hotărârea nr. 56/28.06.2018 privind aprobarea alipirii a doua terenuri, situate in sat
Maghera, comuna Varfu Campului, judetul Botosani, proprietate publica a comunei , adoptată cu
un număr de : Voturi pentru = 9; Voturi împotrivă= 0, Abtineri = 4 ((Nitu Radu,Giuraniuc
Lacramioara, Zub-Ursu Doru,Tofan Daniel ).
8.- Hotărârea nr. 57/28.06.2018 privind revocarea Hotărârilor Consiliului local Vârfu Câmpului
nr. 23/28.03.2018, nr. 24/28.03.2018, nr.31/26.04.2018,nr.44/29.05.2018 si nr. 49/29.05.2018
, adoptată cu un număr de : Voturi pentru = 13; Voturi împotrivă= 0, Abtineri = 0 .
9.- Hotărârea nr. 58/28.06.2018 privind insusirea corectarii inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Varfu Campului, judetul Botosani, adoptată cu un număr de :
Voturi pentru= 13 ;Voturi împotrivă= 0 ; Abțineri= 0.
In conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională in
administratia publica , minuta se va publica la sediul Primariei Vârfu Câmpului cât și pe pagina
de internet.
Președinte de ședință
Tofan Daniel

Consilier cu atributii de Secretar
Stefancu Liliana

