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Nr.

164/09.01.2017

PROCES VERBAL

incheiat in gedinta extraordinard a Consiliului Local Ghidigeni din data de 06 ianuarie 2017.

in
prezenta a

urma efectudrii apelului nominal al consilierilor de citre secretarul comunei, se anun!6

l4 consilieri din totalul de l5 ce compun Consiliul Local, lipsegte domnul Mocanu

Ca invitat la gedinld particip[ doamna Cojocaru Claudia

-

MihAilA.

inspector contabil

$edinla este statutard gi este declarati deschis6.
Sunt informali consilierii cd in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215

din 2001 privind administralia publicd local6, republicatd, cu modificlrile gi completdrile ulterioare a
fost convocat Consiliul Local in gedin{a extraordinard potrivit Dispoziliei primarului nr. l/04.01 .2017.

Lucrdrile ;edinlei sunt preluate de cdtre pregedintele de gedin!6 - domnul Radu Ionel.
Ddnsul prezintd ordinea de zi:

Proiect de hofirhre privind acoperirea deJicitului sec(iunii de dezvoltare pe anul 2016 din
contul de excedent al bugetului locol pe anul 2016
Supus6 la vot ordinea de zi este votatd cu 14

Domnul pre;edinte de gedin!5, Radu lonel,

ii

voturi pentru.
d6 cuvdntul doamnei Cojocaru Claudia - inspector

contabil pentru a prezenta Proiectul de hotdrare privind acoperirea deficitului secliunii de dezvoltare
pe anul 2016 din contul de excedent al bugetului local pe anul 2016.
Doamna contabi16 spune cd la incheierea exerciliului bugetar pe anul 2016 conturile de venituri

gi cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare se inchid prin contul de deficit al sec{iunii de dezvoltare
deoarece suntem

evidenliate

in situajua in care totalul veniturilor secliunii de dezvoltare, dup[ deducerea sumelor

in conturile de venituri 21.40.13 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din

excedentul

bugetului local utilizate pentru acoperirea golurilor temporare de casd ale secliunii de dezvoltare" si
21.40.14 "Venituri ale bugetelor locale

-

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru

finanlarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare" este mai mic decdt cheltuielile secliunii de dezvoltare.

Suma de 121.449,57 lei, corespunzdtoare deficitului inregistrat la sec{iunea de dezvoltare in
anul2016, se acoperd cu suma din excedentul anului 2016.

Disculii:
Domnul primar spune cd este foarte bine cd avem acest fond de rezervd, de unde putem lua
atunci cdnd este nevoie, mai ales ci va fi necesar la proiectele ce le avem in derulare.
Domnul Cotan Petru Valeriu intreabd unde se va construi Clminul Cultural?!

Domnul primar spune cd acesta se va construi in locul Salii de Sport, apoi se va mai cumpdra

l6ngi gi pentru Sala de Sport.
Domnul Cotan Petru Valeriu intreabd de ce nu se construieste Cdminul Culturat ldngd remiza
PSI?

Domnul primar spune

cI terenul nu permite

acest lucru. Totodatd d6nsul spune cd a dorit sd

cumpere teren ldngd qcoald de la Chrissoveloni pentru a construi Sala de sport, insd fiind 4 mogtenitori
acegtia nu au fost de acord

s[ vAnd6.

Nu mai sunt alte disculii.
Supus la vot, Proiectul de hotdrdre

privind acoperirea de/icitului secliunii de dezvoltare pe

anul 2016 din contul de excedent al bugetului local pe anul 2016, este votat cu 14 voturi pentru.
Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este declarata incheiata gedinla.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasemneazi,
Preqedinte de qedin(5,

Radu Ionel

Secretar,

Barbu Eliza

iicous[Nl?'
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