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PROCES VERBAL
mai 2016'
incheiat in gedinfa de indatd a Consiliului Local Ghidigeni din data de 11
comunei, se anun![
PSD: chiliga
membrii
Local,lipsesc
prezenla a g consilieri din totaiul de 14 ce compun consiliul
Mocanu MihAitA 9i $aramet
Gianina Felicia, Cotan petru Valeriu, Doniga Ioan, Hristea Costache,
contabil'
vasile. ca invitat la Eedinld participa doamna cojocaru claudia - inspector

in .r.-a efectudrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul

deschisd'
$edinia este statutard 9i este declaratl'
(4) din Legea m' 215
Sunt informali consilierii c[ in conformitate cu prevederile art. 39 alin'
qi completdrile ultefioare, a
din 2001 privind administralia publica locald, republicatd, cu modificdrile
cu ff. 6528/10.05 '2016'
fost convocat Consiliul Local in qedinja extraordinard, potrivit Convocdrii
preEedinte de
Datoritl faptului cd lipsegte preEedintele de qedinl[ se fac propuneri pentru un
Eedin!a,

propunele votatd cu7
Domnul Acsente Fiorentin il propune pe domnul Neagu claudiu cosmin,

voturi pentru.

Lucr6rile Eedinlei sunt preluate de cdtre preEedintele de Eedinld

Cosmin,
Ddnsa prezintd ordinea de zi:
1. proiect cle hotdrAre privincl rectiJicareu bugetului local

-

domnul Neagu Claudiul

al unitd(ii udministrativ

teritoriale Ghidigeni pe anul 2016
,,v:, .
otganizarea
pentru
"Zilei
necesare
proiect
privind
aprobarea
de-hotdrfrre
fonclurilor
2.
comunei" edi(ia a VIII-a
-r=zi este votat[ cu 8 voturi pentru'
vsrr*es
Supusd la vot ordinea
"--:--;r de
,J^^*-^.i contabile
ncntr a prezenta plolec"*^
;tul de hotarAre
^---,^-n,,1 doamnei
^nnrohilc pentru
Domnul preEedinte ii dd cuvdntul
de
constd proiectul de hotdrdre spundnd cd s-a primit a cincea tranEd
Ir vv vvuu!
\/APlrW4 i;..
)JALLJA
;;;;;;6ffi
194.389,11 lei pentru proiectul ae rnrles^tlfi
v nerambursabild in valoarea de
finan{are
llll4lll4r
,1:
-}:nt:
anului
judelul Galafi", Deoarece la inceputul
canalizare qi stalie de epurare uAT comuna Ghidigeni,
lei trebuie inregistratd in buget.
s-a returnat suma de ts.zo+,21 lei, diferenla de 179 mii
Totodatd, dansa spune cd se vor mai face modificdri la unele capitole'
disculii.
Nu sunt alte discuEii.
local al unitali,i
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind rectific-area bugetului
pentru'
adminisn'itiv teritoriale Ghidigeni pe anuL 2UI6' este votat cu 8 voturi
privind aprobareqr
Se dd citire urmdtorrri-rri punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrdre
vIII-a'
a
organizarea "Zilei coml'Lnei" editia
-:^"^;:,,-"
fondurilor
.
'v' necesare pentru
'1 : - __
destinati penffu organrzarea ztlei comunei este de 40.000 lei, iar
Domnul primar spune cd suma rrecrinqri
clsatorie va fi de 300 lei'
suma propusd pentru cupiurile ce vor implini 50 de ani de la
Nu sunt alte disculii.
necesare pentrPt
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind aprobarea fondurilor
organirar)a "Zilei comLrnei" edilia a vIII-a, este votat cu 8 voturi pentru'
qedinJa'
Finalizdndu-se problemele din ordinea de zi este declaratd incheiatd

Dreptpentrucales-aincheiatprezentulpfocesverbal'
Contrasemneazd,
Preqedinte de qedin{[,
Neagu Cosmin Claudiu

Secretar,

Barbu E

