Proces-verbal
TncheiatTnsedinta Comisiei de Tnvatamantsi tineret din data
de 28 iunie 2022, ora 12:00

1.

PRE§EDINTE- MITU RAZVAN AUREL -prezent

2.

SECRETAR -NECULA VALENTIN – prezent

3.

MELCIU FLORIN – absent

4.

NICOLAIE GEORGE – prezent

5.

CANTEA IULIANA-ROXANA – prezent

6.

r

7.

RIGU ANDREI-DANIEL – prezent

8.

PODAR MARIAN– VASILE- prezent

9.

DOICIN CRISTIAN – VASILE- prezent

10.

GHERGHICEANU FLORENTI NA- prezent

11.

DAVIDESCU MARIANA - MONICA – prezent

12.

r

13.

TUDOR MIRONA- prezent

I

§edinta comisiei s-a desfa§urat prin mijloace electronice, prin
intermediul platformei online de videoconferinla WebEx.
Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei

Buna ziua ! O sa va rog sa cititi singurul punctde pe ordineade zi.
va multumesc frumos!.
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Proiect de hotarare privind derularea proiectului „Bugetare
Participativa de Tineret" de catre Centrul de Proiecte Educa+ionale9i
Sportive Bucure9ti – PROEDUS
Domnul consilier MITU RAZVAN AUREL – pre9edintele comisiei
va rog daca sunt Tntrebarisau interpelari, daca nu sunt, o sa va rog
sa trecem la vot. va rog!
1

Domnul consilier RIGU ANDREI DANIEL
Mie nu- mi afiseaza votul ca sunt Tnmod exclusiv audio, votul meu

este pentru.
Doamna Tanasoff Camelia- asistent comisie
Am notat, domnul Rigu. Doamna Gherghiceanu .98doamna Mirona.
A votat toata lumea
Cu 12 voturi pentru, 0 Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz

favorabil.

(

Domnul consilier MITU RAzvAN AUREL – presedintele comisiei
va muljumesc din suflet pentru prezenja in cadrul comisiei 9i daca
mai sunt Tntrebarisau intervenIii la final, o va rog, daca nu, o sa va rog sa
declaram Tnchisa9edinta. Nu mai sunt, atunci va multumescfrumos pentru
prezenIa 91va doresc o zi minunata!
Sedinta comisiei s-a TncheiatIa ora 12:03.

Nota: Consemnareavoturilor s-a realizat Tn conformitatecu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a desfasurat sedinta
PRESEDINTE
MITU RAZVAN AUREL

't:\*-iF

SECRETAR

NECULA VALENTIN

