ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 12.10.2020

In sedinta de îndată a Consiliului Local Balaciu, ce se desfăşoară în sala Căminului cultural
Balaciu . Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.70 din 12.10.2020 şi la ea participă
un număr de 8 consilieri: Mihu Cornel - având şi funcţia de viceprimar al comunei, Andrei MirelaMariana, Dinu-Nicolae Dorina Alina , Nechifor Georgeta, Toader Luminiţa, Sambetianu Viorica,
Constantin Liviu-Georgian. Radu Ion.
A absentat nemotivat: Mereută Aurelia
La sedinta a mai participat : Trandafir Alexandru Viorel – secretarul general al comunei Balaciu
şi Andronache Dan- consilier superior compartiment buget, programe-prognoze, contabilitate.
Şedinţa este condusă de d-nul Mihu Cornel, ales prin Hotărârea Consiliului Local nr.23 din
03.08.2020.
Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.5026 /12.10.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Balaciu ,pe anul 2020 , iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ, însoţit de :
- referatul de aprobare al iniţiatorului
- avizele comisiloe de specialitate
- raportul compartimentului de specialitate al primarului
- avizul de legalitate al secretarului comunei

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 7 voturi pentru.

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui Andronache Dan pentru a
prezenta raportul compertimentului.Acesta arată că au fost primite fonduri prin hotărâre de guvern şi
de la consiliul judetean, in sumă de 450.000 lei.Au fost repartizate la capitolele de cheltuieli: autorităţi
executive, învăţământ, dezvoltare publică, protectia mediului si drumuri si poduri, cu sumele cuprinse
in raport
Deoarece nu sunt luări de cuvânt,se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5026/12.10.2020 şi
se adoptă cu 8 voturi<pentru> Hotărârea nr.30/12.10.2020 .
Nemaifiind alte probleme , sedinţa se declară închisă.
Rezultatul votului exprimat de consilieri:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numele si prenumele
consilierului
Andrei Mirela Mariana
Constantin Liviu Georgian
Dinu– Niculae Dorina Alina
Mereuţă Aurelia
Mihu Cornel
Nechifor Georgeta
Sambetianu Viorica
Toader Luminiţa
Radu Ion

VOT
Pr. nr.5026

Pentru
Pentru
Pentru

Absent
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mihu Cornel

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Alexandru Viorel Trandafir
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