PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 21.01.2016, 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.92 din data de 20.01.2016,
la care a participat un numar de 8 consilieri locali,dl. Strachinescu Vasile si Catrina
Pretor fiind absenti, un delegat satesc si dl. Stanciu Gheorghe-delegat satesc fiind
absent .
Doamnal secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 8 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Birlodeanu Constantin-Adrian.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al
anului 2015
Domnul primar supune la vot ordinea de zi se aproba cu 8 voturi pentru .
1.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al
anului 2015
Dl. primar da citire expunerii de motive:trebuie sa facem achitarea unor facturi
inainte de aprobarea bugetului.
Dl contabil : este vorba de viramentele la salarii, la asistenti personali si la
invatamant, inclusiv plata la scoala Vernesti cu care ne-am judecat ; bugetul pe acest
an este mai putin ca anul trecut, la invatamant s-a facut calculul pe copil, in treimestrul
IV o sa avem problem cu salariile.
Dl Popescu Vasile : o sa vina si banii pe parcurs.
Dl. Preda Ion : de unde provin banii ?
Dl. contabil : am primit bani pe finalul anului de la buldo, pe care l-am platit
noi .
Dl. Preda : pentru acoperirea golurilor de casa, dar in lege spune “ in limita
disponibilului de la alin.a, nu a-ti mai continuat ca in lege.
Dl. contabil : ne-am referit numai la ce avem nevoie.
Dl. Preda : este vorba de 6 mld. lei vechi.
Dl. contabil : da
Dl. Popescu Vasile : fiind nevoie de achitarea unor facturi si de acel proces cu
scoala, sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
8 voturi pentru .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei .
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