ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BALTENI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
privind desfăşurarea şedinţei ordinare din data de 15.12.2016
Lucrările şedinţei ordinare ale consiliului local au început la orele 9,00.
Sedinta se desfasoara la sala de sedinte a consiliului local la care sunt
prezenti toti cei 11 consilieri alesi.
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.379/09.12.2016.
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;
2.-Analiza activitatii de completare si tinere la zi a registrului agricol.
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 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 doreste ca d-na contabila sa le explice consilierilor despre
aceasta rectificare.
D-na contabila arata ca aceasta rectificre consta in introducerea in
buget a sumelor venite de la finate pentru persoane cu handicap in suma de
11300lei, 4000lei pentru stimulente eductionale, 9400lei pentru echilibrarea
bugetului si un minus de 2000lei ce reprezinta sume defalcate din impozitul pe
venit de 18,5 %. Deasemeni mai sunt venite sume pentru achitarea ultimei
facturi la proiectul”modernizarea DC 159 (drumul comunal) si alte drumuri de
interes local” si deasemeni am mai reglat sumele intre conturi, deoarece trebuia
achitata factura pentru contractul de studiu geo si topo pentru construire scoala
in satul Balteni si deasemeni am prevazut pentru pomul de iarna la scoala
Balteni 3800 lei iar la uratori suma de 3500 lei.
Dupa prezentarea acstor materiale, consilierii sunt rugati sa ia cuvantul.

D-ul conslier Mihalcea Emil arata ca e foarte bine ca au mai venit ceva
sume fiindca e sfarsit de an si persoanele cu handicap asteapta si ei bani si
deasemeni trebuie achitate si facturile care tot s-au adunta la contabilitate.
D-ul primar arata ca sumele venite nu pot acoperi cheltuielilie si
oricum vom ramane cu arierate la anul, insa macar o parte din facturile care
sunt mai importante sa le achitam.
D-ul consilier Leahu Gheorghe luand cuvnatul arata ca intotdeauna
sunt bine venite sumele la bugetul local mai ales acum ca e sfarsit de an, insa
trebuie sa recunoastem ca banii nu ajung niciodata, multi ai multi cheltui. D-ul
consilier intreaba ce se intimpla daca nu se va face scoala iar noi platim aceste
studii.
D-ul primar ii raspunde d-ului consilier ca banii sunt pierduti, insa nu
si in cazul nostru fiindca deja avem contractul semnat in acest sens si in curand
vom organiza si licitatie.
La acest punct nu mai sunt discutii si d-ul presedinte de sedinta supune
spre aprobare proiectul de hotarare de la primul punct, care este aprobat in
unanimitate de voturi.
La punctul doi al ordinei de zi, d-ul primar prezinta materialul. Dupa
prezentarea acestei analize, d-ul primar arata ca este necesar sa mai angajam o
persoana la acest compartiment, deoarece exista un volum mare de lucru, insa
ramane ca in primul trimestru din anul 2017 sa organizam concurs si sa
angajam o persoana pentru urbanism si cadastru.
La acest punct d-ul consilier Leahu Gheorghe intreaba pe d-ul primar
ce stie despre cadastru general, ca el a inteles ca daca nu vom incheia contract
vom pierde sumele alocate in acest sens de la Guvern. D-ul primar ii raspunde dului consilier ca a fost prea scurt timpul pentru a face ceva anul acesta si a ramas
sa incheiem contract pentru anul 2017 in acest sens, iar pana la sfarsitul anului
2017 sa terminam lucrarea daca va fi posibil, fiindca e o lucrare foarte ampla.
Deoarece dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi s-a epuizat iar
consilierii nu mai doresc sa poarte alte discutii, d-ul presedinte de sedinta
multumeste consilierilor si invitatilor pentru prezenta si declara lucrarile sedintei
inchise.
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