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La sedinta au participat toti consilierii, sedinta fiind declarata statutara. 
Toti membrii consiliului local, au fost anuntati de data, ora, ordinea de zi si locul de desfasurare a 

sedintei in termenele prevazute de lege. 
In continuare s-a dat citire procesului-verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 

31.01.2011. Neexistand discutii in legatura cu continutul procesului verbal, s-a supus spre aprobare si a 
fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

S-a dat citire ordinii de zi a sedintei asa cum a fost propusa in convocator : 
1.Aprobarea bugetului local pe anul 2011; 
2.Aprobarea bugetului din excedentul anului 2010; 
3.Aprobarea bugetului din fonduri proprii si autofinantate pe anul 2011; 

      4. Aprobarea Programului de investitii publice  ale administratiei publice locale Craiesti pentru anul 
2011; 
      5.Diverse; 
         In continuare  d-l primar Veres Vasile  propune  introducerea pe ordinea de zi  a unui nou punct  
,, Aprobarea  concesionarii in conditiile legii  a suprafetei de 75,22 ha teren pasune, bun imobil aflat in 
domeniul public al comunei Craiesti”, se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a noului punct si se 
voteaza cu unanimitate de voturi pentru. 

La punctul unu de pe ordinea de zi : « Aprobarea bugetului  local  pe anul 2010», s-a dat citire 
proiectului de hotarare, raportului   si avizului favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului 
local. In urma discutiilor purtate si supunerii la vot,  s-a  votat  cu unanimitate de voturi pentru 
adoptarea hotararii in forma prezentata. 

La punctul doi: «Aprobarea bugetului din excedentul anului 2011» s-a dat citire proiectului de 
hotarare, raportului si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma discutiilor purtate si 
supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru. 

La punctul trei de pe ordinea de zi : « Aprobarea bugetului din fonduri proprii si autofinantate pe 
anul 2011» s-a dat citire proiectului de hotarare, raportului si avizului favorabil al comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local. In urma supunerii la vot, toti consilierii au votat pentru. 

La punctul patru de pe ordinea de zi : «Aprobarea Programului de investitii publice  ale 
administratiei publice locale Craiesti pentru anul 2010» s-a dat citire proiectului de hotarare, anexei la 
acesta si avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma discutiilor purtate si supunerii la vot, toti 
consilierii au votat pentru. 

La punctul nou introdus ,, Aprobarea  concesionarii in conditiile legii  a suprafetei de 75,22 ha 
teren pasune, bun imobil aflat in domeniul public al comunei Craiesti” s-a luat la cunostinta prevederile 
Ordinului nr.541/210 din 25 august 2009 precum si cererea   ACT Craiesti  inregistrata  cu 
nr.340/18.02.2011  prin care solicita   concesionare unor  suprafete de pajisti de 75,22 ha , pentru un 
efectiv de 100 capete bovine, s-a dat citire proiectului de hotarare, expunerii de motive la acesta si 
avizului favorabil al comisiei de specialitate. In urma discutiilor purtate si supunerii la vot, toti 
consilierii au votat pentru. 

Nemaiexistand alte puncte pe ordinea de zi, d-l presedinte de sedinta a propus sistarea lucrarilor, 
propunere acceptata cu unanimitate de voturi pentru.  
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