PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 07 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinara a Consiliului local al comunei
Gogoşari pentru luna Ianuarie 2019
La şedinţa de astăzi au fost prezenţi următorii consilieri:
1. Domnul viceprimar si consilier, Rauta Gheorghe;
2. Domnul consilie Rosu Mirel-Catalin;
3. Domnul consilier, Pirvu Iulian;
4. Domnul consilier, Chican Constantin;
5. Doamna consilier, Chiru Mariana;
6. Domnul consilier, Popescu Petrisor;
7. Doamna consilier, Puiu Maria;
8. Domnul consilier, Licuta Catalin-George;
9. Domnul consilier, Tonca Daniel Silviu;
10. Domnul consilier, Chira Iulica;
Au fost prezenţi la şedinţa de astăzi primarul comunei şi secretarul unităţii administrativteritoriale.
Nu a lipsit de la şedinţa de astăzi nici un consilier local.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa extraordinara pentru luna Iaanuarie 2019 în conformitate cu
prevederile art. 39, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată la convocarea primarului, prin Dispoziţia nr. 01/ 04.01.2019.
Convocarea la şedinţă s-a făcut în scris fiecărui consilier în parte prin convocator, la care s-a
precizat data ţinerii şedinţei, ora la care va avea loc, locul unde se va desfăşura, precum şi ordinea de
zi a acesteia.
Preşedintele de şedinţă ales pentru o perioada de 3 luni este domnul consilier, Tonca Daniel
Silviu.
Primarul comunei informează consilierii că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi toti
consilierii locali din totalul de 10 consilieri cât compun consiliul local.
Domnul preşedinte de şedinţă, Tonca Daniel Silviu deschide lucrările şi prezintă Consiliului local
următoarea ordinea de zi:

1.
Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secţiunii de
dezvoltare la sfârşitul anului 2018 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu”.
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a spatiului cu destinatia
de cabinet medical catre Cabinet Medical Individual – dr. Banescu Florian .
4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de băză pentru funționarii publici și

porsonalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum si al
personalului contractual din cadrul Consiliului Local al comunei Gogosari, județul
Giurgiu.
4. Diverse.
La punctul unu al ordinii de zi cu privire la acoperirea definitivă a deficitului bugetar al

secţiunii de dezvoltare la sfârşitul anului 2018 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu”.
Se dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive.
Supus la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.

La punctul doi al ordinii de zi cu privire la aprobarea concesionarii directe a spatiului cu

destinatia de cabinet medical catre Cabinet Medical Individual – dr. Banescu Florian .
Se dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive.
Supus la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.

La punctul doi al ordinii de zi cu privire la stabilirea salariilor de băză pentru funționarii

publici și porsonalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
precum si al personalului contractual din cadrul Consiliului Local al comunei Gogosari,
județul Giurgiu.
Se dă citire proiectului de hotărâre, expunerii de motive.
Supus la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.

Diverse : întrucât nu au fost probleme de discutat, acesta nu s-a dezbatut.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Tonca Daniel Silviu

Secretar,
Chelu Elena-Iuliana

