ITOMiANIA

.]IUDIITUI, GALATI
COMT,INA GHIDIGENI
CONSIT,IT]L LOCAL
l.{r. 7901/17,09.2018

PROCES VERBAL
incheiat in gedinfa de indatd a Consiliului Local Ghidigeni din data de l4 septembrie 2018.

in urma efectulrii apelului nominal al consilierilor de citre secretarul comunei, se anun!6
prezenla a 11 consilieri din totalul de 14 ce compun Consiliul Local in momentul de fata, lipseste
domnul Balan Marian, domnul Mocanu MihAiF gi doamna Oancea Dorina. La gedint6 particip6 doamna
Cojocaru Claudia

- consilier contabil.

Sunt informafi consilierii

cI in conformitate

cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 2l 5 din

2001 privind administrafia publicd local6, republicat6, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare a fost
convocat Consiliul Local in gedinfd ordinar6 potrivit Dispoziliei primarului nr. 158 l/13.Og.Z0lg.

Lucrdrile qedinlei sunt preluate de cdtre preqedintele de qedinfd - domnul Cotan Petru Valeriu.
Ddnsul prezint6 ordinea de zi:

Proiect de hotdrdre privind rectiticarea bugetului local

al

unitdlii administrativ teritoriale

Ghidigeni pe anul 2018

Supus6 la vot ordinea de zi, este votatd cu

ll

Se da cuvantul doamnei Cojocaru Claudia

-

hofirhre privind rectiticarea bugetului local
2018. Dansa

dI citire

voturi pentru.
consilier contabil pentru a prezenta Proiectul de

at unitdlii

adresei nr. GLR_TRZ

-

18841/l

pe anu!
l.O9.2Ol8 a DGRFP Galafi prin care ni se

administrativ teritoriale Ghidigeni

comunicd repartizareaa4.000 lei gi si majorareacu 17.000 lei laart. devenituri 04.02.01 "Sumealocate

din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale". La
contabilului unitdlilor qcolare T6lpigi qi Ghidigeni

se

solicitarea

vor face modificdri la capitolul "invatamant".

Deoarece trebuie achitat tariful de eliberare licenfd pentru actil,itatea de colectare separata qi

transport separat al degeurilor municipale provenite din diferite activit6ti pentru Serviciul local de
salubrizare Ghidigeni se va diminua cu 40.000 lei bugetul local, art. 15.50.00 "Alte taxe pe servicii
specifice" qi se va majora cu suma de 40.000 lei, 30.000 lei in trimestrul

III gi 10.000 lei in trimestrul IV

activitdlilor finanfate integral din venituri proprii, la venituri art. 33.08.00 "Venituri din prest6ri
servicii". La cheltuieli se va diminua cu 40.000 lei capitolul 74,02, subcapitolul 74.02.05.01
Bugeturl

"Salubrizare" si se va majora cu aceeagi sumd acelagi capitol dr pe Bugetul activit6lilor finan{ate integral
din venituri proprii, subcapitolul 74. 10.05.01,'salubrizare,'.

Discu{ii:
Domnul primar spune cd s-a stabilit ca operatorul pentru ambele servicii, apd gi salubrizare,

sd

fie unul local gi nu zonal, ins5 dacd oamenii nu-gi achitl facturile va fi foarte greu de intre{inut aceste
servicii. Chiar dacl legea permite Consiliului local sI imprumute serviciile, nu vom putea face mereu
aceste

imprumuturi.
Domnul Zaharia Dan spune cd la nivel de comund nu este o evidenfl a apometrelor.
Domnul primar spune

ci

poate vom reugi sr achiziliondm apometre.

Supus la vot, Proiectul de hotdrdre privind recti/icarea bugetului local al unitdlii
odministraliv teritoriale Ghidigeni pe anul 2018, este votat cu 11 voturi pentru.

Finalizdndu-se problemele din ordinea de

zi

este declaratd incheiatd qedinfa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Contrasem neazh,
Preqedinte de Eedin(I,

Secretar,

Barbu Eliza
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