PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 31.12.2015, orele 14,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta de indata a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.381 din data de 30.12.2015,
la care a participat un numar de 7 consilieri locali,dl. Coman Gheorghe, Birlodeanu
Adrian si Preda Ion fiind absenti, un delegat satesc si dl. Stanciu Gheorghe-delegat
satesc fiind absent .
Ca invitati au participat :Iordache Constantin, Tudor Gheorghe, Oprea Pretar,
Tanase Cornel, Costache Ion, Dobroiu Gheorghe, Mihaila Mirel, Pasaroiu Ilie, Godea
Gheorghe, Popescu Ion, Diaconu Gheorghe, Plaeru Viorica, Cazanoiu Mirela.
Doamnal secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 7 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Strachinescu Vasile.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind a doisprezecea rectificare a bugetului local
pe anul 2015.
Domnul primar supune la vot ordinea de zi se aproba cu 7 voturi pentru .
1.Proiect de hotarare privind a doisprezecea rectificare a bugetului local
pe anul 2015.
Dl. primar da citire expunerii de motive:sedinta a fost convocata de indata,
multumesc celor care au putut sa vina, cei care nu au putut sa vina din motive
persoanale pentru ca acum o ora si jumatate am fost anuntati ca am primit bani pentru
buldoexcavator . Este vorba de suma de 158.156 lei pe care ii transferam de la
sectiunea de dezvoltare la sectiunea de functionare .
Dl. viceprimar : stiam ca am achitat buldoexcavatorul inainte si este normal sa
facem acest transfer.
Dl. Musceleanu Nicolae : cu fondul de garantare am terminat ?
Dl. primar : da, deci faci proiectul, se aproba, faci imprumut la fondul de
garantare care este special creat; cand am luat bani i-am luat toti odata, deci am luat
din bugetul local, avansul il dam inapoi , se achita valoarea bunului in totl si apoi
primesti bani .
Dl. Musceleanu : acesti bani se pot folosi in orice domeniu ?
Dl. primar : este vorba de facturile neachitate .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot procesul proiectul de
hotarare care se aproba cu 7 voturi pentru .
Dl. primar: la sedinta din luna ianuarie vom discuta : bugetul 2016,organigrama,
servicul public de apa si servicul social, petitiile si proiectele pe care le vom promova
in 2016.
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei .
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