ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 18.12.2014 in sedinta de indata a Consiliului Local al comunei
Gaujani, judetul Giurgiu, unde sunt prezenti toti cei 11 consilieri locali in functie.
Mai participa Grama Ioana Doina - secretarul comunei Gaujani, delegatul satesc al
satului Cetatuia - Circoi Costel .
Secretarul comunei da citire procesului verbal incheiat cu ocazia desfasurarii
sedintei ordinare a consiliului in data de 12.12.2014, al carui continut este aprobat cu
unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta, d-l Gheta Adrian Petrisor da citire ordinei de zi, dupa
cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al comunei Gaujani
pe anul 2014
Domnul presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi care este aprobata
cu unanimitate de voturi.
Se trece la
primul punct al ordinii de zi “Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului rectificat al comunei Gaujani pe anul 2014”.
In expunerea de motive, d-l primar arata ca prin adresa nr. 54346/15.12.2014,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Giurgiu ne-a adus la cunostinta ca
Hotararea Consiliului Judetean nr. 185/04.12.2014 prin care localitatii noastre i-a
fost repartizata suma de 20000 lei - ( suma provenita din sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finantarea
cheltuielilor prevazute la art. 33, alin 3, lit. b din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale ) a fost atacata in contencios administrativ de catre Institutia
Prefectului si prin urmare nu mai puteam beneficia de sumele defalcate din TVA,
repartizate , astfel ca eram nevoiti sa rectificam bugetul local, in minus cu suma de
20000 lei .
Prin Hotararea nr. 186/17.12.2014 Consiliului Judetean Giurgiu a aprobat
pentru bugetul comunei noastre repartizarea sumei de 20000 lei suma care ni s-a
comunicat prin adresa nr. 17013/17.12.2014, inregistrata la noi cu nr. 3745/18.12.2014,
adica astazi , inainte de ora la care a fost stabilita sedinta consiliului local . Prin
urmare, la nivelul unitatii administrativ teritoriale Gaujani , bugetul rectificat ramane
cel aprobat prin Hotararea nr. 47/12.12.2014 si anexele raman neschimbate .

Dupa prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare de catre d-l primar, se da
cuvantul presedintilor comisiilor de specialitate.
Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil pentru proiectul de hotarare.
Domnul presedinte de sedinta, invita la discutii pe marginea acestui proiect de
hotarare. Nemaifiind discutii, supus la vot proiectul de hotarare este votat cu
unanimitate adoptandu-se astfel hotararea cu nr. 50/18.12.2014 .
Nemaifiind puncte de dezbatut pe ordinea de zi presedintele de sedinta declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Gaujani.
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