PROCES- VERBAL

Incheiat azi 12.01.2015, in sedinta ordinara, unde participa 13 consilieri 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 aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma
de 413.624,5 lei din sectiunea de functionare.
2. Proiect de hotarare privind pastrarea destinatiei sumelor aflate in contul 5004- venituri
proprii, in suma de 25.951,86 lei.
3. Diverse.

Domnul primar ii invita pe domnii consilieri sa isi aleaga un presedinte de sedinta
pentru o perioada de 3 luni, pentru ca lucrarile sa decurga in bune conditii.
Domnul consilier Vaduva il propune pe domnul viceprimar Oancea Ion , este singura
propunere.
Domnii consilieri voteaza prin vot deschis si aproba cu unanimitate de voturi, ca
presedinte de sedinta pe domnul viceprimar Oancea Ion, pentru o perioada de 3 luni, nu este
niciun vot impotriva si nici o abtinere.
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, si aproba cu unanimitate de voturi
procesul al sedintei precedente.
Se trece la discutarea proiectului aflat pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea
acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 413.624,5 lei din sectiunea de functionare.”
Se prezinta raportul de specialitate si nefiind dezbateri pe baza proiectului,domnul
presdinte de sedinta supune spre aprobarea domnnilor consilieri proiectul de hotarare, domnii
consilieri voteaza prin vot deschis, iar rezultatul votului este : 10 voturi pentru si 3 abtineri
(Florea Petre Dorel, Oaca Dorel si Dogaru Costel), astfel proiectul de hotarare este aprobat.
Se trece la urmatorul proiect aflat pe ordinea de zi : „Proiect de hotarare privind pastrarea
destinatiei sumelor aflate in contul 5004- venituri proprii, in suma de 25.951,86 lei.”
Domnul contabil prezinta raportul de specialitate si nefiind dezbateri pe baza proiectului,
domnul presdinte de sedinta supune spre aprobarea domnnilor consilieri 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 nicio abtinere, astfel proiectul de hotarare este aprobat.

Se trece la punctul Diverse, unde domnul presedinte de sedinta ii invita pe domnii
consilieri sa isi expuna problemele pe care le au.

Domnul consilier Florea Marin, intreaba daca exista posibilitatea sa se continuie gardul de
la cimitirul de la Badosi si i se raspunde faptul ca da, se va avea in vedere acest aspect.
Domnul consilier Tescoveanu intreaba cand se dau alimentele persoanelor defavorizate si
i se raspunde faptul ca nu depinde de primariei, atunci cand o sa vina o sa fie distribuite,
necunoscandu-se o data certa.
Domnii consilieri Florea Marin si Nicolaescu Florea sustin ca in masura in care mai raman
bani de la drumul de la Badosi, asfaltarea sa se foloseasca pentru pietruirea drumului catre
cimitir.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte multumeste colegilor pentru increderea
acordata in alegerea ca presedinte si pentru modalitatea in care au decurs lucrarile sedintei si
declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.
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