PROCES – VERBAL
Incheiat azi 12.12.2014, in sedinta ordinara, unde participa 13consilieri din totalul de
13, sedinta fiind legal constituita, lucrarile pot incepe.
Se prezinta domnilor consilieri ordinea de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, trimestrul IV -2014 pentru
plata drepturilor salariale si hotarari judecatoresti, pentru personalul din unitatile
de invatamnt preuniversitar de stat si redistribuirile privind finantarea drepturilor
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare.
Domnul presedinte de sedinta, supune spre aprobare domnilor consilieri proiectul
ordinii de zi, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi
propunerea facuta, nu este nici un vot impotriva si nici o abtinere.
Domnul presedinte de sedinta supune spre aprobare domnilor consilieri procesul verbal al
sedintei precedente, domnii consilieri voteaza prin vot deschis, iar rezultatul votului este : 11
voturi pentru si 2 abtineri(Oaca Dorel si Truta Aurelian, care a absentat la sedinta anterioara),
astfel procesul – verbal este aprobat.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi :
„Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, trimestrul IV -2014 pentru plata
drepturilor salariale si hotarari judecatoresti, pentru personalul din unitatile de invatamnt
preuniversitar de stat si redistribuirile privind finantarea drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare”.
Se prezinta raportul de specialitate, de catre domnul contabil, care da citire adreselor
venite de la DGRFP Craiova privin modificareile ce trebuie facute in bugetul local, dupa care
domnii consilieri sunt invitati sa isi spuna punctul de vedere.
Nefiind interventii din partea domnilor consilieri, domnul presedinte de sedinta, supune
spre aprobare proiectul de hotarare, domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu
unanimitate de voturi proiectul de hotarare, nu este nici un vot impotriva si nici o abtinere.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte multumeste colegilor pentru modalitatea in
care au decurs lucrarile sedintei si declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.
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