ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BALTENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei extraordinare din data de 23.12.2016
Lucrările şedinţei extraordinare ale consiliului local au început la orele
9,00.
Sedinta se desfasoara la sala de sedinte a consiliului local la care sunt
prezenti un numar de 8 consilieri alesi, din totalul de 11.
La sedinta participa de drept primarul si secretarul comunei.
D-na secretar supune spre aprobarea consilierilor procesul verbal al şedinţei
anterioare care a fost studiat de toţi consilierii si nemaifiind obiecţiuni de făcut,
consilierii prezenti aproba procesul verbal al sedintei anterioare in unanimitate
de voturi.
Sedinta Consiliului local a fost convocata prin Dispozitia Primarului
nr.386/19.12.2016.
D-ul presedinte de sedinta, Mihalcea Emil propune consilierilor urmatorul
proiect al ordinei de zi:
1.-Proiect de hotarare privind rectificarera bugetului de venituri si
cheltuieli pe luna decembrie 2016;
Nu mai sunt alte propuneri privind ordinea de zi, si consilierii o aproba
in unanimitate de voturi.
Se prezinta primul punct al ordinei de zi si singurul punct si se da
cuvantul d-nului presedinte al comisiei pentru a prezenta raportul comisiei de
specialitate care este favorabil iar raportul compartimentului de resort este
prezentat de d-na Hutu Liliana– referent contabil in cadrul aparatului de
specialitate. D-ul Primar prezinta Expunerea de motive la proiectul de hotarare
privind rectificarera bugetului de venituri si cheltuieli pe luna decembrie 2016;
Dupa prezentarea materialului de la primul punct, consilierii sunt rugati
sa ia cuvantul.
D-ul primar informeaza consilierii ca suma primita acum este ca
urmare a insistentelor dumnealui la Consiliul judetean Vaslui si va urmari sa
achite toate datoriile la institutiile si unitatile unde avem restante la facturi.
Deasemeni arata ca va urmari ca sa nu mai ramanem cu datorii
pentru anul 2016.
D-ul consilier Leahu Gheorghe luand cuvantul arata ca nu e rau ca au
mai venit sume si ca vom lichida toate datoriile, insa e bine sa nu mai facem
prea multe cheltuieli fiindca acum daca nu dadeau acesti bani ramaneam datori
pentru la anul si in functie de clauzele contractuale ne putem astepta sa fim dati
si in judecata pentru neachitarea datoriilor.
D-ul consilier Savin C-tin Marius in cuvantul sau propune sa mai
distribuim sume si pentru drumuri, fiindca cum mergi spre parisca iti rupi
masina daca nu esti atent, deoarece au tras apa in gospodarie cateva persoane si
au lasat groapa si daca vine cineva care nu cunoastre drumul, e jale.

D-ul primar ii traseaza ca sarcina d-ului viceprimar sa ia o caruta
si
sa mobilizeze oameni de la ajutorul social si in aceasta zi sa se remedieze aceste
neajunsuri.
Deoarece ceilalti consilieri nu mai doresc sa ia cuvantul,d-ul
presedinte de sedinta multumeste consilierilor si invitatilor pentru prezenta si
declara lucrarile sedintei inchise.
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