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COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLESTI

PROCES VERBAL

incheiat astlzi 12.12.2017, la sediul consiliului local cu ocazia desfiguririi qedin{ei de lucru
extraordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinla este legal constituitd Ei a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza

prevederilor art.39 alin. (2) din Legea nr.2l5 I 2001privind administralia public6 1ocal6, republicatd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare qi a Dispoziliei de convocare ff. 482 I 07.12.2017.
La gedinla participl un numdr de 11 consilieri locali din num5rul total de 15 consilieri aflafi in

funcfie. Lipsesc domnii : Cioacd Florian Liviu, Copdescu Costel Ionel, Fdtu Florin Daniel qi Pdtraqcu

Florian. .;

La Eedinla mai particip6 de asemenea, d-l Miri16 Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu

Goleqti, d-l Vldducd Cdtdlin - secretar qi in calitate de invitat : d-na Horeboiu Cristina , inspector in cadrul

compartimentului Contabilitate.
Preqedinte de qedin!6 este domnul Palaghiu Marciel care ia loc la prezidiu qi prezintd proiectul

ordinii de zi:
1. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli, in trim.

IV, anul2017.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi qi este aprobat in unanimitate.
Se trece la punctul I al ordinii de zi qi sunt prezentate; proiectul de hotirdre ini{iat de primarul

comunei Schitu Goleqti, raportul de specialitate cu nr. 10383 I 08.12.2017 intocmit de compartimentul
financiar - contabil qi adresa cu nr. 269830 I 07.12.2017 a AJFP Arge;.

Proiectul de hot5rdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.l
D-l primar aratdcdau fost repartizate: suma de 55 mii lei reprezentdnd cota de l8,5Yo din impozitul

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale qi suma de 2 mii lei reprezentdnd sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale. Se propune aprobarea suplimentdrii veniturilor cdt qi a cheltuielilor cu

suma de 57 mii lei, care va fi repartizatd lacap. 5 L02. - Autorit6ti executive , titlul 20 - Bunuri qi servicii.
Aceastd suml se va regdsi in excedentul pentru anul viitor

Nemaifiind discu{ii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre qi tn unanimitate ( cu 11

voturi - pentru -) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 92 din 12.12.2017,

Nemaifiind disculii in qedinfa de astdzi preqedintele de Eedinf d, declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinla se incheie in jurul orei 16.r0.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld,
PALAGHIA MARCIEL

Secretar,
vt-,Iouci cri.rittN
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