CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 14 decembrie 2016,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local

Prin Dispoziţia nr.2730 din 13 decembrie 2016 consilierii au fost invitaţi la
şedinţa extraordinară a Consiliului local din data 14 decembrie 2016, ora 1100, care
are loc în sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Oprişan Gigi
2. Ilie Clement
3. Gâdea Gheorghe
4. Dragomir Ion
5. Sîrbu Mitică
6. Barbu Ionuţ
7. Nichita Tereza
8. Sîrbu Adelina Veronica
9. Ţigănilă George
10.Vladu Alexandru
11.Neacşu Lucian
12.Săndulescu Petronela Marinela
13.Muscalu Ionel
14.Ionescu Liviu Ovidiu
15.Matei Mihai
16.Cioacă Ionuţ
17.Pick Ladislau
Absenţi:
1. Ciulacu Mirela
2. Anghelescu Adrian Valentin
3. Falan Corina Ionela
4. Meclea Alina
Preşedinte de şedinţă este domnul Ilie Clement, ales prin H.C.L. nr. 437 din 24
noiembrie 2016.
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Domnul consilier Ilie Clement: Bună ziua! După cum ați fost convocați, astăzi
avem o ședință extraordinară cu un singur punct pe ordinea de zi. Înainte să intrăm în
dezbaterea ordinii de zi, vă propun să ascultăm imnul de stat al României.
Vă mulţumesc! Îl rog pe domnul secretar Roșu să ne spună dacă ședința noastră
este legal constituită.
Domnul secretar Roşu Petre: Sunt prezenţi 17 consilieri, ședința este constituită
legal, putem începe.
Domnul consilier Ilie Clement: Vă mulţumesc! Supun la vot ordinea de zi. Cine
este pentru? 17 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local
de venituri și cheltuieli
Domnul consilier Ilie Clement: Domnule primar dacă puteți să ne furnizați câteva
informații.
Domnul primar Barbu Nicolae: Bună ziua, domnilor consilieri! Vă mulțumesc că
ați dat curs acestei invitații, acestei cerințe a executivului. Despre ce e vorba? Prin
ședința Consiliului Județean de ieri, municipiului Giurgiu i-au fost alocate 196 de mii
din sume defalcate TVA și cota din impozitul pe venit, precum și suma 42.350
reprezentând sume pentru finanțarea drepturilor copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă. Drept urmare, având în vedere
că fiind lună de iarnă și lucrul cu Trezoreria nu este așa ușor, acumulându-se în această
perioadă și foarte multe plăți prin Trezorerie și faptul că societățile financiare au nevoie
de sursele financiare. Banii pe care i-am primit de la Consiliul Județean sunt pentru
dezvoltare, cheltuieli de investiții. Am preferat să nu mai așteptăm până la ședința
ordinară din 21 și să facem plățile către acești furnizori de servicii și investiții pentru
municipiu, de îndată. Acesta a fost motivul pentru care am solicitat să fie programată
această ședință de Consiliu. Încă o dată, vă mulțumesc!
Domnul consilier Ilie Clement: Mulțumim! Dacă sunt discuţii? Dacă nu sunt,
supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 17 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri?
Vă mulțumesc pentru participare! O zi bună! Declar închise lucrările ședinței de
astăzi!
Şedinţa se încheie la ora 1105.

P R E Ş E D I N T E,
Ilie Clement

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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