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RAPO R T
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pirvu Iulian Rauta
Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin”, s-au întrunit azi 26.07.2016, având
următoarea ordine de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii sumei de 100.000 lei din
excedentul anilor anteriori,al bugetului partial din venituri proprii si subventii si constituirea acestei
sume ca venit la bugetul local şi utilizarea acesteia ca sursă de finanţare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare ”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită preluarea sumei de 100 000 lei din
excedentul anilor anteriori, comisia de buget-finanţe este de acord cu cele expuse mai sus, supus la vot de
preşedintele de comisie se aprobă în unanimitate de voturi de către toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
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Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii consilieri:”Plesea Ilie, Licuta
Catalin George, Chiru Mariana” în şedinţa de azi 26.07.2016 au analizat următoarea ordine de zi: “Proiect
de hotărâre privind aprobarea preluarii sumei de 100.000 lei din excedentul anilor anteriori,al
bugetului partial din venituri proprii si subventii constituirea acestei sume ca venit la bugetul local şi
utilizarea acesteia ca sursă de finanţare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune adoptarea unei hotărâri în
acest sens, fiind supusă la vot se aprobă de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
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