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PROCES VERBAL
incheiat in gedin'la r:,.,itraordinar[ cu caracter de indatd a Consiliului Local Ghidigeni din data do l6
septembrie 2020.
In urma efectudrii ap,elului nominal al consilierilor de cdtre secretarul general al comunei, se anrlrnf5
prezenla a 13 consilieri din totalul de 15 ce compun Consiliul Local, lipsesc domnii Balan Marialr gi
Zaharia Dan. Ca invitat la ;,6rdip16 participd doamna Cojocaru Claudia - consilier contabil.
$edinta este statuLta'lirgi este declaratl deschisd.
Sunt informati conlriJlierii cd in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (l) din OUG nr. 57DAl9
Partea I privind Codut trrlministrativ a fost convocat Consiliul Local in qedinfd ordinard confbrm
Dispoziliei primarului nr'. iirl,l5l15.09.2020.
Lucr[rile gedinfei srtnt preluate de cdtre pregedintele de gedinfd - domnul Neagu Claudiu Cosmirl.
Ddnsul prezintd ordinea de zi:
I. Proiect de hotfiriire privind rectiticarea bugetului locul al unitdlii administrativ teritoriale
Ghidigeni pe anul 202'0.
Transmis spre aviza.re comisiilor de specialitate nr. 1 - Comisia pentru agriculturl, activluti
economico * financiare, anrenajarea terenului, urbanism gi patrimoniu;
Supusd la vot ord inr:a de: zi, este votat6 cu 13 voturi pentru.

I se dd cuvdntul cloanrnei Cojocaru Claudia - consilier contabil pentru aprezenta Proiectul de
hofirhre privind rectiJieart.to bugetului local al unildlii administrotiv teritoriole Ghidigeni pe atnul
2020.
Ddnsa spune cI au fbst prrimite sume de bani de la Guvernul Romdniei, sume ce vor fi repartizate pe
capitole unde sd asigure br.rrra [uncfionare a institutiei. Ddnsa dE citire fiecirui capitol unde se vor pune
bani.

Discu{ii:
Domnul primar spune c[ rectificarea constd in sumele primite din fondul de rezerva,l2 miliatde,
care vor fi puse pe fiecar:e ,:,r,tpitol unde s-a considerat cA este necesar. Totodatd, dinsul spune cd s-a alocat
sume gi pentru achizifiorrar,.:it de tablete necesare pentru elevii qcolilor din localitate. Domnul primar spune
cE s-a discutat cu furnizoru, pentru a instala un program in aceste tablete care sd nu permit6 decat accesul la
programul online pentru qcor,rl6, iar tabletele se vor da fiecirui elev.
Domnul Mocantt l/ih6it6 intreab6 cdnd vor fi achizilionate aceste tablete, deoarece $coalp a
inceput.
Domnul primar stultr,s cirtabletele vin in cdteva zile de la comandd.
Nu mai sunt alte,liscufii.
Supus la vot, Proieatul de hotdrdre privind rectiticarea bugetului local al unitdlii administrativ
teritoriale Ghidigeni pe anul 2020, este votat cu 13 voturi pentru.
Finalizdndu-se pr:ot,lemr:le din ordinea de zi este declaratl incheiatd gedin{a.
Drept pentru cal'e si-a lincheiat prezentul proces verbal.
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