ROMANIA
JUDETUL CALARA$I
coMLrNA cAsctoeRnrs
- CONSILIUL LOCAL PROCES-VERBAL

incheiat astdzig ianuarie 2018
La sala de gedinfe a Consiliului Local al comunei Clscioarele are loc qedinla de indat6 a acestuia,
convocat[ prin dispozilia primarului nr.1/08.01.2018, conform art.39, alin.(4) qi (5) din Legea
administrafiei publice locale nr.2t 5 I 2001 .
Convocarea consiliului local s-a ftcut in scris, cu nr.45l08.01.2018, de cltre secretarul comunei.
pe ordinea de
Odat6 cu notificarea convocdrii, a fost pus la dispozi[ia consilierilor locali materialul inscris
zi.

In conformitate cu prevederile art.3g, alin. (6) din Legea nr.2l5l200l privind administralia publicI
local[, republicatS, modiiicata qi completatd, ordinea de zi a fost adusi la cunoqtintd publicd prin afigare
pe
- site qi la sediul prim[riei.
Lagedinli participl 8 consilierii locali ( lipsesc motivat consilierii Bordei Ion qi Greceanu Gigi).
gi secretarul comunei.
primarul
Secretarul comunei a pus la dispozi{ia consilierilor locali procesul-verbal al gedinfei anterioare,
conform ari.42, alin.(5) din Legea administra{iei publice locale nr.2l5l200l.
Nefiind disculii sau oUieclii asupra celor prezentate, se supune la vot procesul-verbal 9i este aprobat
in unanimitate de voturi.
D-l primar precizeazilcl urgenta acestei qedinte este determinat[ de adoptarea unei hotarari privind
zi
acoperirei definiiivl a deficitului sectiunii de function are avand in vedere faptul cd astdzi este ultima
stabilirea
la
proceda
vor
c6nd autoriteflle administra{iei publice locale qi unitdlile Trezoreriei Statului
rezultatului execuliei bugetelor locale la finele anului, pe sectiuni, in conformitate cu prevederile Ordinului
MFp nr.324 412017 privind Normele metodologice de incheiere a exercitiului bugetat al anului 2017 .
Dl consilier Piloi Costea, pregedintele de sedinl[, preia lucrlrile qedinlei qi prezinti ordinea de zi:
l.proiect de hotirflr. piirina acoperirea definitiv[ a deficitului secfiunii de func{ionare.
Supus[ la vot ordinea de zi este aprobat[ cu 8 voturi "pentru"'
a
Se trece gi se prezint[ de c[tre ini{iator proiectul de hot6rdre privind acoperirea definitivl
de
specialitate'
raportul
motive
de
9i
deficitului sectiunii di functioare, in sumd de ZS:5S,S9, expunerea
Comisia de specialitate formatd din 3 membri prezen(i avizeazd favorabil proiectul de hot5r6re.
Nefiind Oisculii sau obiectii se supune la vot proiectul de hot[rdre care inffuneqte 8 voturi ,,pofltru"
devenind astfel hotirflrea nr.L/09.01.2018.
preqedintele de qedin{[ multumeqte celor prezen{i qi declard inchise lucr[rile sedinfei de indat[ din
data de 09 ianuarie 2018.
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