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 Incheiat astazi, 10 IUNIE 2011, orele 13,00, in sedinta extraordinara a 
Consiliului local al comunei Rîciu, care are loc in sala de consiliu a Primariei, in 
prezenta a 12 (doisprezece) consilieri, din totalul de 13 (treisprezece) cati alcatuiesc 
Consiliul local.  
 Ca urmare, dl. consilier Sălăgean Iuonel – presedintele de sedinta arata ca 
sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si 
declara deschise lucrarile sedintei.  
 De asemenea, dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei 
participa, de drept, primarul si secretarul  dl Vasu Ioan si dl. Dunca Ioan. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Vasu Ioan, 
cel care, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) si (3) din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin dispozitia nr. 412 din 07.06. 2011, a convocat aceasta sedinta, 
pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:  
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de 950.000.000 lei.  
 Proiectul de hotarare a fost prezentat si studiat la sedinţa comisiei de 
specialitate. Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi prezentata de dl. Primar. Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la 
primul punct, d-nul preşedinte prezinta raportul compartimentului de resort si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contractării acestei finanţări. 
Presedintele comisiei de specialitate prezinta raportul pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare in varianta initiata de dl. Primar Vasu Ioan, il supune la vot in forma 
prezentata si se obtin 12 (douăsprezece) voturi „pentru” şi multumeste pentru 
participare si declara inchise lucrarile sedintei. Drept pentru care s-a incheiat 
prezentul proces-verbal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  SECRETAR,  
Consilier,                                                                                          Dunca Ioan 
Sălăgean Iuonel 


