CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 01 noiembrie 2012,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1530 în prezenţa a 15 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.1815 din 01 noiembrie 2012 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 01 noiembrie 2012, ora 1530, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Bălănean Viorel
2. Dinu Ionel
3. Gâdea Gheorghe
4. Ilie Clement
5. Badea Ionuţ
6. Spoială Slav Gheorghe
7. Truică Liliana
8. Vladu Alexandru
9. Petcu Toma Florin
10. Dinu Cristina Elena
11. Pârlea Victor Constantin
12. Oprişan Gigi
13. Cartojan Dan Liviu
14. Cioacă Ionuţ
15. Ciobanu George Daniel
Absenţi:
1.
2.
3.
4.
5.

Velicu Florian
Măroiu Marian
Stanciu Marius Viorel
Cepraga Cornel Sorin
Popazu Liviu

Domnul Secretar Roşu Petre: Bună ziua! Astăzi, 01 noiembrie 2012 a fost
convocată şedinţă extraordinară, sunt prezenţi 14 consilieri. Conform Regulamentului de
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organizare şi funcţionare al Consiliului Local şedinţa este legal constituită. Preşedintele
de şedinţă lipseşte, vă rog să faceţi propuneri pentru un preşedinte de şedinţă interimar
care să conducă această şedinţă.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Propun pe domnul viceprimar Vladu
Alexandru.
Se supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Bună ziua! Ordinea de zi cuprinde 1 punct.
Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi ordinea de zi a fost aprobată.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind suplimentarea Bugetului local de venituri
şi cheltuieli pe anul 2012
Domnul consilier Vladu Alexandru: Ne-am întâlnit astăzi de urgenţă pentru că este
vorba de o hotărâre privind suplimentarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul
2012 cu suma de 1.400 mii lei. Sursa de venit este asigurată din sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale şi destinaţia este subvenţia S.C.U.T.. Am considerat
că este o urgenţă ţinând cont că trebuie să dăm drumul la căldură de luni. Discuţii?
A venit şi domnul consilier Ciobanu George Daniel.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Suma a fost trecută în capitolul
11.02.06. şi în aceste condiţii propun aprobarea.
Domnul consilier Dinu Ionel: Îmi pare rău că nu participă şi domnul Cepraga. Era
normal şi firesc să participe pentru că se apropie iarna, temperaturile scad. Aş dori să-i
transmit domnului Cepraga să aibă grijă de oameni la încasarea facturilor, oamenii să
plătească doar cât consumă.
Domnul administrator public Vucă Emil Gabriel: O să aveţi ocazia luni să-i
atrageţi atenţia, dar nu domnul Cepraga conduce S.C.U.T..
Domnul consilier Vladu Alexandru: Domnul Cepraga este plecat în interes de
serviciu pentru a face un împrumut pentru S.C.U.T..
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? În unanimitate de voturi hotărârea a fost aprobată.
Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă.
Nemaifiind probleme, şedinţa se încheie la ora 1537.
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