Proces- verbal
incheiat astazi, 4.10.2016, orele 8,00
Azi, data de mai sus a avut loc sedinta de indata a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.376 din 3.10.2016 la care a
participat un numar de 11 consilieri locali.
Sedinta este publica.
Presedinte de sedinta a fost ales dl.Diaconu Gheorghe.
Dl. presedinte supune la vot procesul - verbal al sedintei anterioare, care se aproba
cu 11 voturi « pentru ».
Dl. presedinte da cuvantul dl. primar pentru a prezenta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind a cincea rectificare a bugetului local pe anul 2016.
Dl. Primar supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu 11 voturi « pentru ».
Dl. presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta primul proiect de hotarare
de pe ordinea de zi.
1)Proiect de hotarare privind a cincea rectificare a bugetului local pe anul 2016
Este vorba despre suma de 92.000 lei, suma primita pentru scoala din TVA.Va rog
sa fiti de acord sa putem sa le dam oamenilor banii.
Dl.presedinte : discutii.
Dl.Popescu Vasile : daca-mi amintesc, ii punem la loc, i-am luat in trimestrul III;
cred ca sunt si ultimii pe anul acesta. Sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Nemaifiind discutii, dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba
cu 11 voturi « pentru ».
Diverse
Dl.primar : in sedinta urmatoare vom borbi despre indicatorii tehnico-economici
pentru cateva proiecte pe care le avem. Se pare ca sunt ceva bani pentru proiecte ; noi
mergem pe proiectele pe care le avem. La apa de la Corbu, licitatia e in curs, sa vadem
daca vom avea contestatii de la participanti. Initial am luat autorizatie. Vom discuta si
despre organigrama si proiectul de buget-indicatorii vor fi mai mici. N-am reusit sa facem
o colectare « ca lumea » din lipsa de personal.
Domnul presedinte declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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