ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL BALACIU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 07.04.2020

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.32 din 06.04.2020, la care participă
un număr de 8 consilieri: Mihu Cornel - având şi funcţia de viceprimar al comunei, Andrei MirelaMariana, ,Dinu-Nicolae Dorina Alina , Mereută Aurelia, Nechifor Georgeta, Radu Ion, Toader Luminiţa,
Sambetianu Viorica,.
Au absentat nemotivat: Iordache Marian, Velicu Victor, Constantin Liviu-Georgian.
La sedinta a mai participat :Simion Mirel Dănuţ- primarul comunei , Trandafir Alexandru Viorel –
secretarul general al comunei Balaciu.
Sedinţa este condusă de d-nul consilier Mihu Cornel .
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul secretarului comunei pentru a prezenta spre aprobare
procesul verbal al sedinţei de îndată a consiliului local din 18.03.2020.
Deoarece nu sunt obiectii cu privire la redactarea procesului verbal, acesta se supune aprobării
consiliului şi este votat în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre nr.5014/03.04.2020 privind utilizarea excedentului anului 2019, pentru acoperirea
temporară în anul 2020 a golurilor de casă în cadrul secţiunii de funcţionare la sursa ,,E,, bugetul local de venituri
şi subvenţii, iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ , însoţit de :
- referatul de aprobare al iniţiatorului
- raportul compartimentului de specialitate al primarului
- avizul de legalitate al secretarului comunei
2. Proiect de hotărâre nr.5015/03.04.2020 pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr.11 din 18.03.2020, iniţiator – primar Simion Mirel Dănuţ, însoţit

de :

- referatul de aprobare al iniţiatorului

- raportul compartimentului de specialitate al primarului
- avizul de legalitate al secretarului comunei

Ordinea de zi este votată în unanimitate.
La punctul 1 al ordinii de zi, d-nul primar arată că: din cauza pandemiei incasarile la serviciul de

apă au scazut şi este necesar ca pentru continuitatea activitătii, eventualele goluri de casa să fie
acoperite din excedentul anilor anteriori.

Deoarece nu sunt luări de cuvânt,se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5014/03.04.2020 şi
se adoptă cu 8 voturi<pentru> Hotărârea nr.17/2020 .

La punctul 2 al ordinii de zi, d-nul primar arată că: rectificarea bugetului cuprinde două
aspecte.Astfel la redactarea anelor la buget a fost sptrecurată o greseală în sensul că suna de 10.000
lei constituind fond de rezervă a fost înscrisă la alt capitol iar pe de altă parte este necesară
modificarea listei de investiţii prin diminuarea cu suma de 100.000 lei de la obiectivul teren de sport şi
suplimentarea la obiectivul de investiţii de modernizare a drumurilor, motivat de faptul că virarea
fondurilor de la minister o să mai întârzie iar constructorul a anuntat că dacă nu primeste banii pe
transa de lucrări recepţionate, va sista lucrările.Cănd primim banii de la minister îi vom duce de unde iam luat.
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Deoarece nu mai sunt luări de cuvânt,se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5015/03.04.2020
şi se adoptă cu 8 voturi<pentru> Hotărârea nr.18/2020 .
Deoarece nu mai sunt discuţii, şedinţa se declară închisă.
Rezultatul votului exprimat de consilieri:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11

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

VOT
HCL nr. 17

HCL nr.18

Pentru

Pentru

Absent

Absent

Pentru

Pentru

Absent

Absent

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Absent

Absent

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

SECRETAR GENERAL
Alexandru Viorel Trandafir
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