ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLINA GHIDIGENI
CONSILruL LOCAL

Nr.

10s80/0s.09.2016

PROCES VERBAL
incheiat in gedinla de indatd a Consiliului Local Ghidigeni din data de 01 septemhie2016.

In urma efectu[rii apelului nominal al consilierilor de cdtre secretarul comunei, se anun][ prezenta a 72
consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipseqte domnul Cotan Petru Valeriu, domnul David
Samuel qi domnul Flristea Costache. Ca invitat la gedin{[ participd doamna Cojocaru Claudia - inspector
contabil.
$edinla este statutari qi este declaratd deschisd.
Sunt informati consilierii c[ in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (a) din Legea nr,2L5 din 2001
privind administralia publici localS, republicatS, cu modificdrile qi complet5rile ulterioare a fost convocat

Consiliul Local in gedin!6 de indat[ potrivit Dispoziliei primarului nr.314101.09.2016.
Lucririle gedinfei sunt preluate de citre pregedintele de gedin{6 - domnul Neagu Claudiu Cosmin.
Ddnsul prezintd ordinea de zi:
Proiect de hofirdre privind virdri de credite bugetare pe anwl 2016
Supusd la vot ordineade zi este votat[ cu 12 voturi pentru.
Domnul pre;edinte de Eedin{[, ]{eagu Claudiu Cosmin, ii di cuv0ntul doamnei inspector contabil pentru a
pr ezenta proiectul de hotdrAre.
Doamna inspector contabil di citirea notei de fundamentare privind necesitatea gi oporfunitateri efectudrii
cheltuielilor asimilate investifiilor nr. 10.485/0L09.2016, domnul viceprimar popundnd spre aprobare Consiliul
local achizilionarea unei autogunoiere pentru comun6. Deoarece este necesar[ suma de 153.000 lei, iar rnomentan
nu este aprobatb decdt suma de 136.000 lei, mai este necesarb suma de 17.000 lei, drept pentru care Ee vor face
cAteva

modificlri pe unele capitole.

Discufii:
Domnul primar spune cd doar ce a ajuns de la Ploieqti, unde a fost si vad[ o autogunoierd, care este din
anul 2009, este adusi din Franfa qi arat[ desl;ul de bine. Ddnsul le arat6, gi cdteva poze domnilor consilieri. D6nsul
precizeazd cd aceasta costa 30.000 euro fbr[ TVA insi in urma negocierilor a rdmas la suma de 28.5000 Euro fbrS

TVA.
impreunb cu domnul primar au mers: domnul consilier local Acsente Florentin gi inc[ dou6 persoane care
au supus magina la unele teste.

Domnul Acsente Florentin spune cd maqina aratdfoarte bine, doar la spate are un pic de ruginl. tn rest
spune cd i se va face toate

verificirile.

Domnul Bilan Marian spune cd este foarte bine primitd aceastd maqind iar pe viitor sperd c[ va fi luatd qi
o autospeciald de stins incendii.
Domnul viceprimar, P?rvu Aurel, spune c[ se va face o economie la buget, av6nd propria autogunoieri.
Tofi consilierii lcoali prezenli sunt de acor cu achizi{ionarea autogunoierii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind virdri de credite bugetare pe anul 2016, este votat cu 12

voturi pentru.
Finalizdndu-se problemele

din ordinea de

zi

este declaratl incheiat[ qedin{a.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneazil,
Preqedinte de qedin{i,
Neagu Claudiu Cosmin

Secretar,

Barbu
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