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PROCES VERBAL

incheiat in gedinJa extneordinar[ a Consiliului Local Ghidigeni din data de 21 noiembie2016.

in urma efectubrii apelului nominal al consilierilor de cdtre secrertarul comunei, se anunld
prezenla a 14 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipseEte domnul David Samuel.
Ca invitat la qedinfd participd cloamna Cojocaru Claudia -.inspector oontabil
$edinla este statutard gi. este declaratd deschisd,
Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr.2l5
din 2001 privind administralia publicd locald, republicatii, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare a
fost convocat Consiliul Local iln gedin!6 ordinard conform Dispozijiei primarului nr.516l16.ll.2016.
Lucrdrile gedinlei sunt preluate de cdtre preqedintele de qedinJd - domnul Sdldvdstru
Teodoru Comeliu.
Ddnsul prezintd. ordineil de zi:

7,

Proiect de hotdrdre privind rectiJicarea bugetului local al unitii(ii administrativ
teritorinle Ghidigeni pe anul' 2016
Supusd la vot ordinea cle zi este votatd cu 14 votuni pentru.
Domnul pregedinte de qedinfd, Sdldvdstru Teodoru Comeliu, ii dd cuvdntul doamnei Cojocaru
Claudia - inspector contabil pentru a prezenta Proiectul de kotdrdre privind rectificarea bugetului
local al unitdlii administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2016.
Deoarece s-arcalizat planul de venituri, se majoreazb"Yeniturile bugetului local cu suma de
13.000lei.
Ddnsa spune cd se fac modificdri pe unele capitole pentru a asigura buna funclionare a.
institufiei, mai ales cd sunt gi facturi ce nu au fost achitate pdnd acum.
Totodatd precizeazd cE[ trebuiesc evaluate Ei consitrucliile din comun6, acestea evaluAndu-se o
datdla3 ani, insd p6nd acum nu avem nici o ofertd, dar se,vor aloca sume.
Discutii:
Domnul primar spune cd se va face o rectificare la bugetul de stat gi poate vom mai primi banr
qi de acolo, bani ce ii vorn atrirnui acolo unde este necesar"
DAnsul spune cd trebuie incheiat qi contractul de deszdpezire.
in concluzie d0nsul spune cd vom incerca sd nu ne iruegistrdm cu datorii la sfAlqitul anuluri.

Domnul Cotan Petru \y'aleriu spune c[ ar trebui sb f-r luat pdmdntul din zona Ciupelca de laL
care s-a adunat in urma ploilor din ultima perioadd,
Domnul primar spune od este de dator:ia Consiliului Judefean sd se ocupe de acest lucru
Totodatd, precizeazd cb s-au ldcut adrese ca sd fie prirrsd pe lista de investilii pentru anul 2017 qii
situalia drumulilor din comuna Ghidigeni.

'li[lpigi

Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind recti/icarea bugetului local
administrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 2016, este votat cu 14 voturi pentru.
Finalizdndu-se problemele

din ordinea de

al

unitdlii

zi este declaratd incheiatd qedinfa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
Contrasemneazd,
Preqedinte de qedin(i,

Secretar,

Slllvlstru Teodoru Corneliu

Barbu Eliza

