ROMANIA
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COMUNA GHIDIGENI
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Nr-

14568/09.L2.2016

PROCES VERBAL
incheiat in gedin{a de indatd a Consiliului Local Ghidigeni
din data de 06 decembrie 2016.
i"^

unla efectudrii apelului nominal al consilierilor de c6tre secretarul comunei,

se anunld
ptezen[a a 13 consilieri din totalul de l5 ce compun Consiliul
Local, lipseqter domnul Hristea Costache

qi domnul Mocanu Mihdil6. Ca invitat la qedinfd participd doamna Coj.caru
claudia - inspector

contabil

$

edinf a este statutard,si

e

ste declarutd,

des chis6.

Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile art.39
alin. (4) din Legea nr,2l5
- din 2001 privind administrafia publicd localS, republicat[, cu modificdrile qi
complet6rile ulterioare a
fost convocat Consiliul Local in gedinla de indatd potrivit Dispozifiei plimarului
nr. 590105. 12.2016.

Lucrdrile qedinlei sunt preluate de cdtre preqedintele de
;edirrld

-

domnul S4dv6stru

Teodoru Corneliu.

D6nsul prezintd, ordinea de zi:

Proiect de hotdrfrre privind rectiJicarea bagetului local
Ghidigeni pe anul 2016
SupusS la vot ordinea de

al

unitd(i,i administrativ teritoriale

zi este votatd cu 13 voturi pentru.

Domnul pregedinte de qedinfb, Sdldvdstru Teodoru Comeliu, ii dd cuv6ntul doamirei
Cojocaru
Claudia - inspector contabil pentru a prezenta Proiectul de hotdrdre privind rectificarea
bugetului

local

al unitdlii administrativ

teritoriale Ghidigeni pe anul 2016.

Doamna contabild d6 citire adresei nr. GLR_TRZ-120674105.12.2016 primitd
de la Direc{ia
Generaid Regionald a Finanlelor Publice Galali prin care,ni se comuniod
cd suma de I2l miilei a fbst
alocatd pentru drepturile asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap grav
sau indemnizaliile
lunare ale pe,rsoanelor cu handicap grav. Ddnsa spune cd asistenlii personali
nu vor primi salariile pe
data de 8 decembrie deoarece trebuiesc efectuate anumite proceduri.
Totodatd, precizeazd, cd a fost revizuit gi bugetul de la gcoald, sumele
care au fost alocate de
cdtre Primdrie qi care nu au fost cheltuite, au fost distribuite pe alte capitole.

Domnul primar spune cd este prima datii cand
nu vor primi toli
insd aceasta este situafia, aculn all fost primite aceste
sume.

a

p5ajalii

salariile pe data de 8,

Referitor la bugetul gcolii, spune cd au fost date
sume mai mari qi s-a cheltuit mai pulin, aqa cd
surnele rdmase au fost redistribuite,

Nu sunt alte discufii.
Supus

la

vot,- Proiectul de hotdrdre

privinil rectificarea;'bugetutrui local sl unitd(ii

odministrativ teritoriale Ghidigeni pe anul 20r6,estq
votat cu 13 voturi pentru.
Finalizdndu:se problemele din ordinea de zi reste
declaratE incheiatd gedinfa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentur proces verbar.

Contrasemneazd,

Pregedinte de gedirl'f[,

Sdl[vistru Teodoru Corneliu

Secretar,

Barbu Eliza
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