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COMUNA SCHITU GOLE$TI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLESTI

PROCES VERBAL

incheiat astizi 05.01.2021, la sediul consiliului local cu ocazia desfl;urflrii Sedintei de lucru
. extraordinare a Consiliului Local Schitu Goleqti.

$edinla este legal constituit[ gi a fost convocatd de indatf,, de primarul comunei Schitu GoleEti in
bazaprevederilor art. 1.34 alin.(4) din O.U.G. m.5712019 privind Codul administrativ qi aDispoziliei de

convocare nr. 1i04.01 .2021.
La qedinJa participd un numdr de 14 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri afla{i in

' -- " * ftrnclie. LipseEte dl Brag[ Iliu!5-Leonard.
La gedin![ mai participd de asemenea, dl Miri]d Vasile Tudorel - primarul comunei Schitu Goleqti,

dl Vldducd Cdtdlin - secretar general qi in calitate de invitat, dna Leca Cristina - inspector superior in cadrul
compartimentului contabilitate, impozite Ei taxe locale.

PreEedinte de qedinld este domnul Constantinescu Corneliu care ia loc la prezidiu qi prezintd
proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotirire privind acoperirea deficitului bugetului sec{iunii de dezvoltare pe antil
,,,20y0.
':. 2.Proiect de hotlrflre privind acoperirea temporartr a golului de casi pentru secfiunea

.+i..*^^ ,^ ,r^,j. ,^t.^-^ | !-.' funcfiopare qi secfiunea de dezvoltare.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu ce7e2 puncte Ei este aprobat in unanimitate.

1. Proiect de hotlrire privind acoperirea deficitului bugetului sec{iunii de dezvoltare pe anul
2020.
: Sunt prezentate: proiectul de hotlrAre iniliat de primarul comunei Schitu Goleqti Ei referatul de

specialitate cu nr. 21104.01.2021 intocmit de compartimentul financiar - contabil.
Dl primar aratd.cA din excedentul bugetului local al secliunii de dezvoltare pe anul2020 comunicat

de Trezorerie, pentru a acoperi deficitul, definitiv este necesard suma de 378.855,82lei

de

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hot5rdre qi in unanimitate ( cu
voturi - pentru -) este adoptatd Hofirilrea Consiliului Local Schitu Golesti nr. I din 05.01.2021. 

.

' : 2. Proiect de hotirflre privind acoperirea temporarl a golului de castr pentru sec{iunea
funcfionare ;i sec{iunea de dezvoltare.

.:.i.,.,;.. ,+ir . : Sunt prezentate: proiectul de hotdrAre iniliat de primarul comunei Schitu Goleqti Ei raportul gu tr;
28104.01.2021intocmit de compartimentul financiar-contabil. :' , : 't'

, ' '; Se solicitd utilizareaunei sume de 450 mii lei din excedentul anului precedent; aceastd sumd'fiind
ngc.gpqrd pentu acoperirea temporard a golului de casd in vederea efectudrii unor cheltuieli in'caarul
Sectii:nii de funclionare (eheltuieli cu salarii, utilitdfi) pe anul 2021. r, ::,

De asemenea se solicitd utllizarea sumei de 400 mii lei din excedentul anului precedent lt'dnti.i

dcoperirea golului de casd necesar finantdrii cheltuielilor din cadrul secliunii de dezvoltare ( cheltuieli cu
salariile in cadrul proiectului POCU- " Solulii concrete pentru probleme reale") pe anul 2021. /l'
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Rambursarea sumei imprumutate din excedent se va face p6nd la aprobarea bugetului de venituri qi

cheltuieli pe anul 2021.
Nefiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre gi in unanimitate ( cu 14 uoturi

- pentru -) este adoptatd Hotdrfirea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr.2 din 05.01.202L i

Nemaifiind disculii in qedinla de astdzi pregedintele de qedin![ declard inchise lucririle acesteia.

$edinfa se incheie in jurul orei 16.30.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. !

PreSedinte de ;edinld, Secretar general al comunei,
CONSTANTINESCU CORNELIU VTLOUCA ATNIUN
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