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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLE$TI

PROCES VERBAL

incheiat xtilzi 02.05.2019, la sediul consiliului local cu ocazia desfflgurflrii gedin{ei de indat[ a

Consiliului Local Schitu Golegti.

$edinfa este legal constituitd qi a fost convocatd de primarul comunei Schitu Golegti in baza
prevederilor art. 39 alin. (4) din Legea w. 21512001 privind administrafia publicd locald, republicatS, cu

modificdrile Ei completdrile ulterioare qi a Dispoziliei de convocare nr. 185102.05.2019.

La qedinld particip[ un numdr de 14 consilieri locali din numdrul total de 15 consilieri aflali in
funcfie. LipseEte d-l Duld Iulian.

La qedin!6 mai participd de asemenea, d-l Mirila Vasile - Tudorel - primarul comunei Schitu
Goleqti, d-l Vliduca Cdtdlin - secretar;i in calitate de invitati: d-l Schiaucu Pavel Mugurel, consilier juridic

Ei d-na Horeboiu Cristina , inspector in cadrul compartimentului Contabilitate.
Preqedinte de qedinfd este domnul Fdtu Florin Daniel care ia loc la prezidiu Ei prezintd proiectul

ordinii de zi:
1. Proiect de hot[rflre privind rectificarea bugetului local de venituri ,si cheltuieli, pe anul

2019, trimestrul II.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi qi este aprobat in unanimitate.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi gi sunt prezentate: proiectul de hotdrAre inifiat de primarul

comunei Schitu Golegti, raportul privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2019,

trimestrul II, inregistrat cu nr. 3636102.05.2019 qi adresa nr. 5979124.04.2019 a C.J, ArgeE inregistratd la
Primdria Schitu Goleqti cu nr. 3612125.04.2019.

D-l primar: Afi fost convocali in regim de urgen!6 pentru aprobarea rectificdrii bugetare intrucAt a-

fost reparti iattr de la Ministerul Fonduriloi Errop.n. suma de 85.438,56 lei pentru derularea proiectului
POCU - " Solulii concrete pentru probleme reale".

De asemenea conform adiesei CJ Arges ru. 5979124.04.2019 prin Hotdrdrea Consiliului Judefean

Argeq rtr.98124.04.2019 ne-a fost rcpartizatd suma de 100 mii lei reprezent6nd sume repartizate din Fondul
la dispozifia consiliului judelean - cod 04.02.05, in vederea finan![rii proiectului - " Relea de canalizale
menajerd qi stafie de epurare in comuna Schitu GoleEti - etapa I" ( PNDLII).

Nemaifiind disculii la acest punct se supune la vot proiectul de hotdrAre ;i in unanimitate ( cu 14

voturi - pentru -) este adoptatd Hotdrdrea Consiliului Local Schitu Gole;ti nr. 27 din 02.05.2019.

Nemaifiind disculii in qedinla de astdzi preqedintele de qedin!5 declard inchise lucrdrile acesteia.

$edinfa se incheie in jurul orei 16.30.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

-Presedinte de Eedinld,
FATU FLORIN DANIEL

Secretar,
vtioucti. ciriuN


