ROMANIA
ruDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL AL
COMTJNEI UMBRARESTI

proiect

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 09.01 .2019 in sedinta extraordinara a Consiliului local, care
are loc la sediul Consiliului local la orele 1d,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliul local sunt prezenti 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita si cf in baza art.39 alin.(Z)
din Legea nr.215/2001privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si a convocarlinr.3T din 04.01.2019 a fost convocat consiliul
local in sedinta extraordinara prin dispozitia primarului.
Domnul Calarasu Costache presedinte de sedinta, prezintaurmatorul proiect al ordinii de zi
Proiect de hotarare privind utilizarea din excedentul aferent anului 2d18, suma de 2g0.000
acoperirea temporari a golurilor de cas6
secfiunea de funcfionare.
Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din
bugetului local al anului 2018.
Proiectul de hotarare privind stabilirea salariului debazapentru personalul din aparatul de
al primarului comunei Umbraresti, judetul Galati.
Supus aprobarii proiectul ordinii de zi este aprobat cu un numar del5 voturi pentru.
Pentru primul punct al ordinii de zi, domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind uti
excedentul aferent anului 2018, suma de 280.000 lei pentru acoperirea temporar[ a goluiilor
de cas6
secfiunea de func(ionare, precum si expunerea de motive.
Doamna contabjl prezinta raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul
specialitate al primarului, iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si Neica Gheorghe iapoart
avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul de
privind utilizarea din excedentul aferent anului 2018, suma de 280.000 lei pentru acoperirea
golurilor de casi - secfiunea de funcfionare, fiind aprobat cu un nunlar de I 5 voturi ,,pentru,,
Pentru punctul 2 al ordinii de zi, domnul primar prezintaproiectul de hotarare privind
deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din ixcedertut Uug.iutui local al anului Zdit, p.."rJri
de motive.
Doamna contabil prezintaraportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul
specialitate al primarului, iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si Neica Gheorghe rapoarte
avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Nefiind alte discutii, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul de ho
privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
al anul
fiind aprobat cu un numar de l5 voturi ',pentru,,.
Pentru punctul3 al ordinii de zi, domnul primar prezintaproiectulde hotarare
salariului debaza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului c6munei
Galati, precum si expunerea de motive.
Doamna contabil prezintaraportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul
specialitate al primarului, iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si Neica Gheorghe rapoart<
avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.
Doamna Bulai Georgeta - functionarii primariei sa respecte programul pentru salariile pe
primesc.
Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul
privind stabilirea salariului debaza pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului com
Umbraresti, judetul Galati, fiind aprobat cu un numar de l5 voturi "pentru".
Dupa epuizarea tuturor
ntele de sedinta declara inchise lucrarile
sedintei.
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