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PROCES  VERBAL

            Încheiat astazi  08.01.2020 în sedinta extraordinară convocată de îndată  a Consiliului
local  Scânteia,  la  care  participă  un  numar  de  13  consilieri  locali  din  totalul  de  13  câţi
constituie Consiliul local după cum urmeaza:  Capraroiu Victor, Dobrin Alexandru, Nita Stan,
Moise  Victoras,  Avram Vasile,  Soare Mircea Eugen,  Andrei  Eugen,  Mihai  Silviu,  Stefan
Elena, Filipoiu Iulian, Ilie Grigore, Goidea Gheorghe.

Şedinţa  a  fost  convocată  de  doamna  primar,  Ilie  Georgeta  în  baza  Dispoziţiei  nr.
7/08.01.2020.

Consilierii locali au fost convocaţi individual prin Invitaţia nr. 2/08.01.2020
Lucrările şedinţei sunt publice. 

Presedintele de ședință deschide sedinta aratand ca este legal constituita si  nefiind obiectiuni
se supune la vot ordinea de zi propusă prin Dispoziţia primarului nr. 7/08.01.2020:
-Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a
deficitului sectiunii de dezvoltare;
-Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe cele două secțiuni la 
31 decembrie 2019.
Dl președinte: se aprobă cu unanimitate de voturi ordinea de zi propusă.
Propun să trecem la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.
 Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
local a deficitului secțiunii de dezvoltare;
Dna  primar:  având  în  vedere  că  nu  s-a  aprobat  bugetul  pe  anul  2020  vom  proceda  la
acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare cu excedentul anului 2019, respectiv suma de
1673166,15 lei.
    Dnul președinte: dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.
Cu 13 voturi din 13 se adoptă HCL nr. 1 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare;
Punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție pe 
cele 2 secţiuni la 31 decembrie 2019.
Dna primar: anual la 31 decembrie 2019 aprobăm contul de execuție pe cele 2 secțiuni, prin 
urmare propun aprobarea proiectului în forma propusă.
     Dnul președinte: întrebări sunt?... supun la vot proiectul cu nr. 2...se aprobă cu unanimitate
de voturi.
             Intrucât, nu sunt intrebări si nici solicitări de înscriere la cuvânt, domnul Filipoiu
Iulian, președintele de şedintă, declară şedinţa închisă.
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