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PROCES YERBAL
tncheiat in gedin{a extraordinara a Consiliului Local Ghidigeni din data de 19 aprilie 2016.

in urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anunlq
prezenla a 12 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local. Lipsesc domnii
Doniga Ioan,
Hristea Costache gi $aramet Vasile. Ca invitat la gedinld participd doamna Cojocaru CtauAi
inspector contabil,
este uvwr4l4l4
declaratd,deschisd.
LtvDvIlIJ4,
$edinfa este statutardq gi
,r vDLv
Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile art.39 alin. (2) din Legea w.2I5
publicd locald, republicatd,.cu modificrrile
si completdrile tilterioare, 4
f]i'^991f:t:1
i9f_'itt1."tj?
fost convocat Consiliul
Local in gedinld extraordinard, potrivit Convocdrii cu ff, 5714/15.04.2016.
Datoritd faptului cd lipsegte preEedintele de ;edinfa se fac propuneri pentru un pregedinte de

iur

gedin!6.

Domnul Munteanu Licd o propune pe doamna Chijiga Gianina Felicia, propunere votata cu 1l
voturi pentru.
Lucrdrile qedinfei sunt preluate de cdtre pregedintele de qedinld doamna Chifiga Gianinq
Felicia.
Ddnsa prezintd. ordinea de zi:
1. Proiect de hofirare privind rectfficarea bugetului local ul u n itdlii a dmin is tr ativ
teritoriale Glddigeni pe anul 2016
Supusd la vot ordinea de zi este votatd cu12 voturi pentru.
Doamna pregedinte ii dd cuvdntul doamnei contabile pentru a prezenta proiectul
de hotdrdre.
DAnsa explic[ in ce constd proiectul de hotdrAre spunAnd ca sumele rdmase in
excedent
trebuiesc restituite pentru a nu le restitui maitdrziu cu penalitdli. Totodat6 d6nsa
spune cd trebuiesc
alocate sume de bani pentru alegerile din iunie, pentru concediile medicale
pentru
ajutorul de deces
Ei
al colegului nostru Ivan Dumitru.
Nu sunt alte discutii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului local al unitdlii
administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2016, estevotat cu 12 voturi pentru.

din ordinea de zi este declaratd incheiatd qedinla.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

FinalizAndu-se problemele

Contrasemneazd,
Preqedinte de qedin{[,

Chifiga Gianina Felicia
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