ROMANIA
JUDETUL VASLUI

c)MUNA DELENI
CONSILIUL LOGAL

PROCES

-

VERBAL,

Local
lncheiat astazi 23 decembrie 2019, rn sedinta extraordinara de indata a Consiliului
8oo'
orele
la
Deleni, judetul Vaslui, care are loc in localul acestuia-sala de sedint si rncepe

lit.a)' alin (2)
Convocarea Consiliului Local Deleni, estefacuta in conditiile art.134, alin.(1),
administrativa
(3) lit.b) si (a) dinOrdonantadeUrgentaaGuvernuluinr.5Tl2OlgprivindCodul
al comunei Deleni,
Dispozitiei nr. 305 din 20 decembrie 2019, emisa de primarul interimar
judetulVaslui.
care participa la
Domnul secretar general Dandes Sandu, face prezenta domnilor consilieri
de 11 consilieri in
lucrarile sedintei de astazi, prin apel nominal si se constata ca din totalul
functie, la sedinta de astazi, participa un numar de 9 consilieri.
se declara lucrarile
Se constata ca sedinta este statutara si legal intrunita, pentru care
contabil si consilierul
deschise. La lucrarile sedintei de astazi participa doamna Ezaru Mariana'
juridic Trifu Silvtana
da citire
ln continuare domnul Dandes Sandu, secretarul general al UAT Deleni,
data de
procesului verbal al sedintei anterioare , incheiat in sedinta extraordinara din
administrativ'
16.12.2e19, conform art.138, alin.(15) din OUG nr.57l2o1g privind Codul
consi|ieri si pe domnu|
Domnul secretar general - Dandes Sandu, intreaba pe domnii
privire la opiniile exprimate in
primar interimar, daca au de formulat adaugari sau rectificari cu
se faca mentionarea exacta
sedinta anterioara, conform art,138, alin.(15) iar daca sunt sa
opiniilor acestora'
Se constata ca nu sunt cerute adaugari cu privire la exprimarea
incheiat in sedinta antertoara'
rectificari sau adaugari , cu privire la continutul procesului verbal
domnul secretar supune spre
Dupa prezentarea procesului verbal al sedinter anterioare,
maini, care este aprobat cu un numar
aorobare domnilor consilieri prin vot deschis si ridicare de
de 9 voturi.

Domnu|primarinterimarEsanuDoru,prezintaordineadeziasedinteiextraordinare
Deleni, judetul Vaslui, pentru anul
imediate cu privire la Rectivicarea bugetului local al comunei
2019.
proiectul ordinei de zi a sedintei
Domnul prlmar interimar Esanu Doru, arata ca acesta este
propuse Pe care o supune la vot
.

proiectul ordinei de

zi asedintei este aprobat cu

unanimitate de voturi din cei prezenti'

Domnul primar interimar Esanu Doru, intreaba pe domnii consilieri daca mai sunt si alte
probleme de adaugat pe ordineadezi a sedintei de astazi , sa se prezinte in ordine
se constata ca nu sunt formulate propuneri cu alte probleme din partea domnilor consilieri.
lrinel, sa
Domnul Esanu Doru, primar interimar, roaga pe domnul consrlier Popa Neculai
oreia conducerea lucrarilor sedintei de astazi'

propune a se
Domnul consilier popa Neculai lrinel, in calitate de presedinte de sedinta
bugetului local al
trece la discutarea punctului de pe ordinea de si cu privire la rectificarea
comunei Deleni, judetul Vaslui, pe anul 2019la U A T Deleni;
de buget
Se da cuvantul doamnei Ezaru Mariana- contabil, sa prezinte rectificarea
interventta.

Doamna Ezaru Mariana- contabil, prezinta rectificarea de buget cu modificarile
intervenite, dupa cum urmeaza"

prin extrasul de cont din data de 18.12.2019 emis de Trezoreria Vaslui, se suplimenleaza
de stat-Transfer program
bugetul local al comunei cu + 36.6g4,86 lei -subventii de la bugetul
PNDL, contract nr.3493/1 '1 .05.20'18
.

Structura influentelor bugetare se prezinta astfel:

Din care:
Transfer
-cAP.42.02. slJBvENTtl DE LA BUGETIJL DE STAT . . . ' + 36'684'86 /ei
programul PNDL, Contract nr '349311'1 '05 2018;

tt.

PeRfeaOECHetfUrcU: . " " " " ' " " " " " ' +36'684'8"6lei;

Din care:

-CAP.65.02.04.01

-

+

Invatamant

70.01.01 (Active fixe -constructii -Factura

nr. 131l17

36.684,86 lei;

'10.2019

"" ' +

36 684'86 lei;

intervenite cu suma totala de
Doamna contabila precizeazaca acestea sunt influentele bugetare
le aprobe
+36.684,86 lei, pe care a prezentat-o si roaga pe domnii consilieri sa
intreaba pe domnii consilieri
Domnul consilier popa Neculai lrinel presedinte de sedinta
prezentate.nefiind discutii din partea domnilor
daca au discutii sau intrebari cu privire la sumele
de maini rectificarea bugetului local al
consirieri se supune aprobarii prin vot deschis si ridicare
de 9 voturi din cei prezenti'
comunei Deleni pe anul 2019, care este aprobat cu unanimitate

Dupaaprobareapunctu|uidepeordineadezi,domnu|primarinterimar,so|icitadomni|or
pentru sarbatorile de iarna
consilieri sa contribuie cu o suma de 5060 lei fiecare

@

Domnul consilier Palalae Vasile propune ca
lumatate din suma sa fie contributia
acestota din suma de 1.000 lei siar jumatatedin suma sa
fie contributia consilierilor. Acesta mai
intreaba daca de anul nou s-a mai contractat ou vri-o firma
organizeare foc de artificii.

se raspunde ca in acest an nu se mai organizeaza asemenea manifestatre
cu artificii.
Domnul primar interimar precizeaza ca pentru oghanizarea manifestarii
< Hora > din data
de 26.12.2019 va asigura el plata muzicii.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel, presedinte de sedinta intreaba pe
domnii consilieri
daca mai sunt alte probleme de adus in discutie in cadrul sedintei.se
constata ca nu sunt atte
discutii si se supune aprobarii incheierea lucrarilor sedintei, care se incheie
la orele B3o, fiind
aprobata cu unanimitate de 9 voturi din cei prezenti.

Secretar general,
Dandes Sandu
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