PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 24.06.2008, la sedinta ordinara a
Consiliului local Stefanestii de Jos – Ilfov
Dl. consilier Sandu Nicolae, decan de varsta, deschide sedinta si
constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor.
Dl. consilier Sandu Nicolae solicita propuneri pentru presedintele de
sedinta.
Dl. consilier Paraschiv Gheorghe propune pe d-l consilier Sandu
Nicolae
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, d-l consilier Sandu
Nicolae preia conducerea sedintei.
Presedintele de sedinta supune aprobarii consiliului ordinea de zi a
sedintei astfel:
- Proiect hotarare aprobare rectificare buget;
- Diverse
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, se aproba ordinea de
zi a sedintei.
Presedintele de sedinta da cuvantul d-rei secretar, care prezinta
procesul verbal al sedintei anterioare.
Presedintele de sedinta solicita parerea d-lor consilieri daca continutul
procesului verbal reflecta problemele discutate la sedinta anterioara.
Cu privire la acest fapt , s-a constatat ca procesul verbal al sedintei
anterioare prezinta cu veridicitate problemele supuse atentiei Consiliului
local. Se supune la vot aprobarea procesului verbal sus-mentionat si sigilarea
dosarului.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se aproba procesul
verbal al sedintei anterioare si sigilarea dosarului acestei sedinte.
La primul punct al ordinii de zi, proiectul de hotarare apartine d-lui
primar, iar documentele aferente au fost intocmite de responsabilii in
domeniu.
Din aceste materiale, rezulta ca rectificarea de buget propusa este
impusa de includerea in bugetul local a urmatoarelor sume:
• 600.000 RON din cote defalcate din impozitul pe venit;
• 240.000 RON din impozite si taxe (venituri proprii);

• 2.244 RON subventii de la bugetul de stat pentru sprijinul acordat
la constituirea familiei;
• 3.132 RON subventii de la bugetul de stat pentru incalzire;
• 4.950 RON subventii de la bugetul de stat pentru trusou copii;
• 100.000 RON sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale;
• 935.247 RON subventie fonduri europene proiect parc;
TOTAL BUGET RECTIFICAT : 9.300.582 RON
Pentru aceste sume, au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli:
- 10.326 RON asistenta sociala;
- 100.000 RON gard primarie;
- 135.500 RON fatada scoala si gradinita;
- 50.000 RON iluminat public – consum energie electrica;
- 40.000 RON contract intretinere si materiale iluminat ADORI;
- 140.000 RON contract gunoi ROMPREST;
- 74.500 RON cheltuieli administratie;
- 400.000 RON gospodarie comunala-proiecte investitii;
- 935.247 RON parc.
Avand in vedere materialele prezentate, presedintele de sedinta
solicita parerea d-lor consilieri.
Dl. consilier Ilie Grigore este de acord cu proiectul de hotarare,
intrucat directiile de cheltuieli acopera principalele necesitati ale comunes.
Dl. consilier Bobe George considera cheltuielile propuse ca acoperind
nevoi de interes public, cum ar fi asistenta sociala sau salubrizarea.
Este de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. consilier Radu Traian considera ca realizarea parcului comunal cu
fonduri europene este o mare realizare si ar trebui initiate mai multe proiecte
de acest fel.
Este de acord cu proiectul de hotarare.
Nemaifiind alte discutii la acest punct al ordinii de zi, se supune la
vot.
Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti se adopta hotararea
privind rectificarea bugetului local, pe capitole, subcapitole, articole si
alineate.
La punctul DIVERSE se discuta cererile adresate de cetateni
Consiliului local.

Dl. Paraschiv Marian solicita eliberarea unei autorizatii de functionare
pentru desfasurarea activitatii de restaurant in sos. Stefanesti nr. 94.
Consiliul local este de acord in principiu, cu obligatia solicitantului de
a schimba destinatia imobilului in cauza.
Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele de sedinta declara
inchisa sedinta.

PRESEDINTE SEDINTA,

SECRETAR COMUNA,

