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PROCES VERBAL 
 
 Incheiat astazi 07.01.2016 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei 
Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt  prezenti  noua  din cei   unsprezece consilieri alesi  . 
Lipsesc motivate domnii consilieri Musca Stefan si Turmac Mihaita Razvan Daniel . 

Mai participa  Grama Ioana Doina - secretarul comunei Gaujani si  delegatul satesc 
al satului Cetatuia - Circoi Costel . 

   
Presedintele de sedinta, d-l Bunea Mihai   da citire ordinei de zi, dupa cum urmeaza: 
1.Proiect de hotarare  privind aprobarea  executiei bugetare  aferente anului  2015  ; 
2.Proiect de hotarare  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  din excedentul  

bugetului local al  unitatii administrativ- teritoriale  pe anul 2015 a deficitului  sectiunii de 
dezvoltare.   

Domnul   presedinte de sedinta  supune la vot ordinea de zi   care este aprobata cu 
unanimitate de voturi. 
Se trece la dezbaterea  primului  punct de pe ordinea de zi –“ Proiect de hotarare  privind 
aprobarea  executiei bugetare  aferente anului  2015  ” . Se prezinta pe scurt   proiectul de 
hotarare de catre d-l primar care spune ca trebuie sa se aprobe in  Consiliul Local  contul 
de executie bugetara pentru fiecare trimestru pentru a duce la implinire prevederile art. 49  
din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, in care se specifica ca  ordonatorii de 
credite intocmesc si prezinta spre analiza si aprobare consiliilor locale contul de executie 
bugetara si   expune  situatia  realixarii prevederilor bugetare  pe anul 2015. 

Comisiile de specialitate  avizeaza  favorabil proiectul de hotarare. 
Domnul  presedinte de sedinta invita la discutii pe marginea proiectului de hotarare.  

Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.  
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul presedinte   supune la vot  
proiectul care este adoptat in unanimitate. 

 
Urmatorul punct de pe ordinea de zi  este – “Proiect de hotarare  privind  aprobarea  

acoperirii  definitive  din excedentul  bugetului local al  unitatii administrativ- teritoriale  
pe anul 2015 a deficitului  sectiunii de dezvoltare”   

Dupa expunerea de motive, prezentata de d-l primar,  comisiile de specialitate  
avizeaza favorabil proiectul de hotarare. 

Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul presedinte   supune la 
vot  proiectul care este adoptat in unanimitate. 

Nemaifiind puncte de dezbatut pe ordinea de zi presedintele de sedinta declara 
inchise lucrarile sedintei extraordinare a  Consiliului Local al comunei Gaujani. 
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