CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 09 ianuarie 2013,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1200 în prezenţa a 17 consilieri din numărul total
al membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.7 din 07 ianuarie 2013 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 09 ianuarie 2013, ora 1200, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Bălănean Viorel
2. Cioacă Ionuţ
3. Gâdea Gheorghe
4. Ilie Clement
5. Badea Ionuţ
6. Popazu Liviu
7. Spoială Slav Gheorghe
8. Truică Liliana
9. Vladu Alexandru
10. Oprişan Gigi
11. Măroiu Marian
12. Pârlea Victor Constantin
13. Dinu Cristina Elena
14. Petcu Toma Florin
15. Ciobanu George Daniel
16. Stanciu Marius Viorel
17. Dinu Ionel
Absenţi:
1. Velicu Florian
2. Cepraga Cornel Sorin
Preşedinte de şedinţă este domnul Spoială Slav Gheorghe, ales prin H.C.L. nr.
333 din 29 noiembrie 2012.
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Domnul Secretar Roşu Petre: Bună ziua! Astăzi, 09 ianuarie 2013 a fost
convocată şedinţă extraordinară, sunt prezenţi 17 consilieri. Conform Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Local şedinţa este legal constituită.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Bună ziua! A fost necesar să ne
întâlnim datorită faptului că această sumă trebuie utilizată într-un timp foarte scurt,
altfel nu mai putem utiliza banii în acest an.
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 aprobarea excedentului secţiunii de
funcţionare şi deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
pe anul 2012, precum şi utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar 2012
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: De la executiv dacă poate să ne
prezinte în câteva cuvinte despre ce e vorba.
Doamna Ionete Ralica: Sunt două probleme: aprobarea excedentului secţiunii de
funcţionare în sumă de 541.767,17 lei şi deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de
190.129,98 lei din excedentul bugetului local pe anul 2012 precum şi modul de utilizare
a excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, în sumă de
623.006,89 lei.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Acest excedent urmează a fi folosit pe
trei destinaţii:
Proiectul „Îmbunătăţirea accesabilităţii Euroregiunii Ruse-Giurgiu
cu Coridorul 9 Pan-European”
Proiectul „Înfrăţirea verde”
Cheltuieli de investiţii pentru infrastructură.
Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, 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 1206.
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