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Incheiat astazi 09.01.2020 in sedinta extraordinara a Consiliului local, care are loc la
sediul Consiliului localla orele 16,00.
Din totalul de 15 consilieri care compun Consiliullocal sunt prezenti 15.
Se informeaza consilierii ca sedinta este legal constituita sica in baza art.l34 alin.(4) din
OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ si a convocarii nr. 56 din 06.01.2020, a fost
convocat consiliullocal in sedinta extraordinara (de indata) prin dispozitia primarului.
In continuare se prezinta procesul verbal incheiat in sedinta anterioara.
Nemaifiind alte completari si supus aprobarii, procesul verbal este aprobat cu un numar de
15 voturi ''pentru'' si apoi semnat.
Se fac propuneri pentru presedintele de sedinta care va conduce lucrarile sedintelor de
consiliu pentru urmatoarele 3 luni.
Domnul Lupu Savin propune pe domnul consilier Popa loan care este ales cu un nr. de 14
voturi "pentru".
Domnul Popa loan , presedinte de sedinta, prezinta urmatorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului local al anului 2019.
2. Proiect de hotarare privind utilizarea din excedentul aferent anului 2019, suma de 250.000
lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa- sectiunea de functionare- initiator.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului local proiectul ordinii de zi si este
aprobat cu un numar de 15 voturi "pentru".
Pentru primul punct al ordinii de zi, domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului
2019, precum si referatul de aprobare.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei, , iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezinta avizele 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
hotarare privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului
local al anului 2019, fiind aprobat cu un numar de 15 voturi "pentru" .
Pentru punctul 2 al ordinii de zi domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind
utilizarea din excedentul aferent anului 2019, suma de 250.000 lei pentru acoperirea temporara a
golurilor de casa- sectiunea de functionare, precum si referatul de aprobare.
Doamna contabil prezinta raportul de specialitate al compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei, , iar domnii Condrache Maricel, Rusu Valentin si
Neica Gheorghe prezinta avizele 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
hotarare privind utilizarea din excedentul aferent anului 2019, suma de 250.000 lei pentru
acoperirea temporara a golurilor de casa- sectiunea de functionare, fiind aprobat cu un numar de
15 voturi "pentru".
Dupa epuizarea tuturor discutiilor presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
POPAIOAN

SECRETAR,
ANDRONI@' GEORGETA
.

£.
~-- ·~-

~/~~/

