ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMTINA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 13095/28.10.2016
PROCES VERBAL
Incheiat in gedinfa extraordinarh a Consiliului Local Ghidigeni din data de 26 octombrie 2016.

in urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de cbtrd secretarul comunei, se anunta
prezenla a 13 consilieri din totalul de 15 ce compu
domnul Mocanu Mihditd. Ca invitat la gedin!6 partic
$edinla este statutard gi este declarat[ deschi
Sunt informafi conr;ilierii cd in conformitate
2001 privind administrafia. publicd localS, republicatb, cu modifiodrilg gi completdrile ulterioare a fost
convocat Consiliul Local in gedinld ordinard conform Dispoziliei prim{rului nr. 411124.10.2016.
Lucrdrile gedinfei sunt preluate de cdtre pregedintele de pediirta domnul Sdldvdstru Teodoru

-

Corneliu.
DAnsul prezintdordlinea de zi:

7. Proiect de hofirAre privind transformarea sumei de 2'0.00'0lei din contul de disponibil
al bugetului local in venituri ale entitdlii
2. Proiect de hotdrdre privind rectfficarea bugetului toclt alt unitdlii administrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2016
Supusd la vot ordinea de zi este votatd cu 13 voturi pentrui
Domnul pregedinte de gedin![, Sdl[vdstru 'eodoru Corneiiu, fi da cuvdntul doamnei C<ljocaru
Claudia - inspector contabil pentru a prezenta Pr iectul de hotdidre privind trqnsformqrea sumei de
20.000 lei din contul de disponibil al bugetului local tn venituri ale, entltdtii.
Doamna contabild spune cd aceastd sumd a fost preluatd de cdtre ddnsa insd nu a gtiut niciodat6
de unde provine, sum6 pentru care nu a fost nici o c
mereu a ruportat suma la Trezorerie insd nu a fol
Curtea de Conturi, acegtia au spun cd a trecut mai
venituri, drept pentru care s-a iniliat prezentul proie
cd despre aceasta se face vorbire gi in raportul Curf
Discu{ii: Nu sunt discu{ii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind transformartlq til,*n; de 20.000 lei din contul de
disponibil al bugetului local in venituri ale entitdlii, este votat 13 votur'{i pentru.
Domnul
ru Corneliu, ii d6 cuvdntul
caru
claudia - inspec
punct de pe ordin ea de zi:
rdre
privind rectifica
tuafiv teritcrialQ Ghidigeni
Doamna
Consiliului Jr5delrlrlui Gala{i referitoare la sumele
alocate copiilor cu CES.
Referitor la suma de 20"000 lei stabilitd in proiectul discutat va fi trecutd,laparteade venituri gi
cheltuieli, in principal la lucrdrile care au fost efectuate pentru decolmaiarea qanfurilor.
Totodatd, dAnsa spune c5 va mai face unele modific[ri pe anumlte capitole pentru a putea asigura
SI salariile asistenfilor personali.

Discufii:
Doamna Chi{iga Gianina Felicia intreabd pentru ce periopdd

aloca{i banii pentru copii cu

CES?

Doamna contabil[ spune cd nu este precizat acest lucru in
insd se vor
vor ca
da gi
oln urma,
urmd, tat
iar oaca
dacdnu
nu se vor acopen
pr
acoperi se vor mat
mai pune
$l din

Consiliului Judelului Galali
i de la Consiliul Local.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind rectificaiea
bugetului local ol unitdtii
administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2016, este votat cu 13
uri pentru.
Finalizdndu-se problemele

din ordinea de

zi este declaratd

I

qedinta.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneaz[,
Preqedinte de qedinffl,

Silivlstru

Teodoru Corneliu

Secretar"

