PROCES VERBAL
incheiat astizi 26.08.2015
La fedinla extraordinari a Consiliului Local Sivinegti
La $edinla de as6zi sunt prezenti 15 consilieri, din cei 15 consilieri care
compun Consiliul Local al comunei Sdvinegti.
Se constatd ca procedura convocarii s-a efectuat in conditiile prevdzute de lege,
prin Dispozilia Primarului comunei Sivinegti gi a convocirii scrise.
In convocare au fost specificate, data,ora, locul desldgurdrii, precum qi ordinea de
zi propusd a se discuta, confom prevederilor legale.
Din totatul de 15 consilieri locali, sunt prezenli 15, este intmnit cvorumul - prin
prezenta majoritd(ii consilierilor locali in funclie, $edinta este statutara - legal
constituit6, lucrdrile gedinlei pot incepe, se pot adopta HCL.
La gedinla de astdzi participd din patea Primdriei comunei S6vineqti, doamna
secretar Dumitrachi Elena Brinduga gi doamna contabil Ilaqi Elena.
Se di citire la Dispozitia Primarului privind convocarea Consiliului Local in
gedinla ordinard cu ordinea de zi propusa:
l.Proiect de hotirare privind aprobarea rectificdrii nr.4 a bugetului local de
venituri gi cheltuieli pe anul 2015.
2 .Intrebiri, interpeldri, discufii.
Se supune la vot ordinea de zi propusd a se discuta
Rezultatul votului: - unadmitate de votud
Se discutd primul punct de pe ordinea de zi.
I . Proiect de hot6rdre privind aprobarea rectificdrii nr.4 a bugetului local de
venituri gi cheltuieli pe anul 2015.
Doamna contabil Ilagi Elena arata cd in urma rectificdrii bugetului de stat
s-au pdmit anumite sume si acestea au fost reparlizate confol.ln arexelor
prezentate in mapele domnilor consilieri.
Domnul Chele C-tin- arata cd in rectificarea bugetului care a avut loc in luna iulie
la cap. 04.02.04, nu este tlecutd nici o sumd, este corect?
Doamna contabil- arata ca in cadrul acestui capitol nu au fost repartizate sume in
bugetul initial. in cadrul bugetului rectificat se prezinti capitolele rectificate plus
influentele.
Domnul Chele Constantin- intreaba de ce la capitolul autoritati publice difera
sumele.
Doamna Contabil-arata ca aceste modificari se regasesc in lista de investitii.
1. Se supune la vot Projectul de hotdr6re privind aprobarea rectificArii nr.4 a
bugetului local de venituri gi cheltuieli pe anul 2015.
Rezultatul votului: - unanimitate de voturi
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("Nota : P- pentru, C- contr4 A abtinere)
Se discuta ultimul punct de pe ordinea de zi.
Intrebari, interpelari, discutii.
Domaul Primar prezinta o copie dupd factura fiscala, cu privire la efectuarea
lucrarilor la Baza Sportiva.
Domnul Balus Ghe- intreaba daca s-a primit microbus nou pentru
ffarsportul elevilor din comuna.
Domnul Primar- raspunde altrmativ la aceasta intrebare,
Se declara sedinta inchisa &ept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal.
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