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VERBAL,

Incheiat astazi 24 decembrie 2Q19, in sedrnta extraordinara de indata a Consiliului Local
Deleni, judetul Vaslui, care are loc in localul acestuia-sala de sedint si incepe la orele 8oo,

Convocarea Consiliului Local Deleni, este facuta in conditiile art-134, alin.(1), lit.a), alin.(2)
administrativ
(3) lit.b), (a) si (5) dinOrdonantadeUrgentaaGuvernuluinr.5Tl20'l9privindCodul
primarul
interimaral comunei Deleni,
a Disoozitiei nr.307 din 24 decembrie 2019, emisa de
judetul Vaslui.
Domnul secretar general Dandes Sandu, face prezenta domnilor consilieri care participa la
lucrarile sedintei de astazi, prin apel nominal si se constata ca din totalul de 11 consilieri in
functie, la sedinta de astazi, participa un numar de 8 consilieri, absenti fiind : Bot Valentin, Balan
Marius si Danu Emtr.
Se constata ca sedinta este statutara si legal intrunita, pentru care se declara lucrarile
deschise. La lucrarile sedintei de astazi participa doamna Ezaru Mariana, contabil
In continuare domnul Dandes Sandu, secretarul general al UAT Delent, da citire
procesului verbal al sedintei anterioare , incheiat in sedinta extraordinara de indata din data de
23.12.2019, conform art.138, alin.(15) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ.
Domnul secretar general - Dandes Sandu, intreaba pe domnii consilieri si pe domnul
primar interimar, daca au de formulat adaugari sau rectificari cu privire la opiniile exprimate in
sedinta anterioara, conform art,138, alin.('15) iar daca sunt sa se faca mentionarea exacta.

Se constata ca nu sunt cerute adaugari cu privire la exprimarea opiniilor acestora,
rectificari sau adaugari , cu privire la continutul procesului verbal incheiat in sedinta anterioara.
Dupa prezentarea procesului verbal al sedintei anterioare, domnul secretar supune spr(
aprobare domnilor consilieri prin vot deschis si ridicare de maini, care este aprobat cu un numar
de 8 voturi.

Domnul primar interimar Esanu Doru, prezinta ordinea de zi a sedintei extraordinare de
indata cu privire la Rectivicarea bugetului local al comunei Deleni, judetul Vaslui, pentru anul
2019
Domnul primar interimar Esanu Doru, arata ca acesta este proiectul ordinei dezi a sedintei
propuse pe care o supune la vot
.

proiectul ordinei dezi 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 preztnte in ordine

Domnul Esanu Doru, primar interimar, roaga pe domnul consfpr PoPa
preia conducerea lucrarilor sedintei de astazi
1

Domnul consilier Popa Neculai lrinel, in calitate de presedinte de sedinta propune a se
discutarea punctului de pe ordinea de si cu privire la rectificarea bugetului local al
comunei Deleni, judetulVaslui, pe anul 2019la U.A.T.Deleni;

trece la

Domnul primar interimar informeaza pe domnii consilieri, ca la solicitarea noastra prin adresa
s-a solicitat de la Prefectura Vaslui sprijin pentru a se aloca fonduri pentru plata facturilor
neachitate precum si plata salariilor pentru asistentii personali, unde am fost deficitari.

,

Se da cuvantul doamnei Ezaru Mariana- contabil, sa prezinte rectificarea de buget
intervenita.

Doamna Ezaru Mariana- contabil, prezinta rectificarea de buget cu modificarile
intervenite. dupa cum urmeaza'.
Prin extrasul de cont din data de 23.12.2019 emis de Trezoreria Vaslui, se suplimenteaza
bugetul local al comunei cu + 109.000 lei -La partea de venituri -Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetului -2019
.

Structura influentelor bugetare se prezinta astfel:

I.PARTEA DEVENITURI

............

+ 109.000 lei:

Din care:

-cAp. 11.02. Sume defalcate din TVA
_din care

.11.02.06 sume defalcate din TVA

IL qARTEA DE CHELTUTELT:

.....................

.

.

.

+ 109.000 lei,
. + 109.000 lei

+ 109.000 [ei:

Din care:
-CAp.67.02.09.07 _ Camin

+ 7.000 lei;
Cuttural
.+ 3.000leii
-20.01.03. lncalziu. lluminat,fortamotrica....
+ 4.000 lei;
-20.30.30. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
+ 2.000 lei;
-CAp.70.02.06. lluminat pubtic
-20.01.03. lncalziu. lluminat.fortamotrica.... ... .. + 2.000
+ 100.000 lei;
CAP.86.02.05.02 - Asisfenf a sociala.
....+ 1O0.0O0 leii
-10.01.01. Salariidebaza
Doamna contabila precizeaza ca acestea sunt influentele bugetare intervenite cu suma totala de
+109.000 lei, pe care a prezentat-o si roaga pe domnii consilieri sa le aprobe
Domnul consilier Popa Neculai lrinel presedinte de sedinta precizeaza ca aceasta suma
este o salvare oentru comuna noastra. Inntreaba pe domnii consilieri daca au discutii sau
intrebari cu privire la sumele prezentate. Nefiind discutii din partea domnilor consilieri se supune
aprobarii prin vot deschis si ridicare de maini rectificarea bugetului local al comunei Deleni pe
anul 2019, care este aprobat cu unanimitate de 8 voturi din cei prezenti.
Domnul consilier Popa Neculai lrinel, presedinte de sedinta intreaba pe domnii consilieri
daca mai sunt alte orobleme de adus in discutie in cadrul sedintei.Se constata ca nu sunt alte
discutii si se supune aprobarii incheierea lucrarilor sedintei, care se incheie la orele 8'o, fiind
aorobata cu unanimitate de 8 voturi din cei prezentt.

Prr

Po

Secretar general,

