
ROMANIA
JUDETUL ARGE$
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLE$TI

PROCES VERBAL

incheiat astilzi 08.01.2019, la sediul consiliului local cu ocazia desflquririi qedinfei de lucru
extraordinare a Consiliului Local Schitu GoleEti.

$edinfa este legal constituitd qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Goleqti in baza
prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr.2l5 I 2001privind administrafia public6 local6, republicatd, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare gi a Dispoziliei de convocare ff. l0 I 04.0t.2019.

La qedinfd participa un numdr de 15 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali tn
funclie.

La gedin![ mai participd de asemenea, d-l Mirild Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu
GoleEti, d-l Vldducd Cltdlin - secretar gi in calitate de invitat, d-na Horeboiu Cristina - inspector in cadrul
compartimentului Contabilitate, impozite gi taxe locale.

Pregedinte de gedin![ este domnul Boghez Grigorild Maurel care ia loc la prezidiu Ei prezintd
proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotlrire privind acoperirea deficitului bugetului sec{iunii de dezvoltare pe anul
2018.

2. Proiect de hotirfrre privind acoperirea temporarl a golului de casfl pentru secfiunea de
funcfionare gi secfiunea de dezvoltare.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele2 puncte qi este aprobatinunanimitate.

1. Proiect de hotirflre privind acoperirea deficitului bugetului secfiunii de dezvoltare pe anul
2017.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrdre iniliat de primarul comunei Schitu Golegti gi referatul de
specialitate cu m. 46 I 04.01.2019 intocmit de compartimentul financiar - contabil.

D-l primar aratd cd. din excedentul bugetului local al sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 comunicat
de Trezorerie, pentru a acoperi deficitul, definitiv, este necesard suma de 14.458,39 lei

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei tn unanimitate ( cu 15
voturi - pentru -) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Golegi nr. I din 08.01.2019.

2. Proiect de hotirflre privind acoperirea temporari a golului de casl pentru sec{iunea de
func{ionare gi secfiunea de dezvoltare.

Sunt prezentate: proiectul de hotdr6re iniliat de primarul comunei Schitu Golegti gi raportul cu ru"
47 I 04.0 I .2019 intocmit de compartimentul financiar-contabil.

Se solicitd utilizarea unei sume de 350 mii lei din excedentul anului precedent; aceastd sumd fiind
necesar[ pentru acoperirea temporard a golului de casi in vederea efectu5rii unor cheltuieli materiale gi

cheltuieli de personal in cadrul secliunii de funcfionare.
Rambursarea sumei imprumutate din excedent se va face pdnd la data de 3 1 ,03 .201 9.

, la



Nefiind discufii la acest punct se supune la vot proiectul de hot6r6re qi in unanimitate ( cu I 5 voturi
- pentru ) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu GoleSti nr.2 din 08.01.2019.

Nemaifiind discutii in gedinfa de astdzi pregedintele de gedin!6 declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinfa se incheie in jurul orei 16.30.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Pre;edinte de ;edinld,
BOGHEZ GRrGORrTi ru.tUnnt

Secretar,
vtiouai. alri.ul
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