ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 12.12.2014, orele 08,30, cu ocazia sedintei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.297 din 11.12.2014 a
Primarului com. Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a
Consiliului Local al comunei Pietroasele.
La aceasta sedinta extraordinara au fost prezenti 11 consilieri
locali, din totalul celor 13 consilieri din componenta Consiliului
Local, lipsind nemotivat urmatorii: Mocanu Laurentiu si Anghelache
Cornel.
La sedinta participa, fara drept de vot domnul Enache Cornel,
primarul comunei Pietroasele si doamna Matache Aurelia, secretar
comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-nul Petrache Ion, inspector contabilitate;
-d-na Badea Adriana, consilier juridic;
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc;
Avand in vedere ca domnul Iosif Aurelian nu a putut fi prezent
deoarece a participat la sedinta Consiliului Local din localitatea
Naieni in calitate de consilier local in locul dumnealui s-a prezentat
d-nul Vasile Marian,director Scoala Pietroasele.
Proiectul
ordinii de zi au fost adus la cunostinta publica in
termen legal de catre doamna Matache Aurelia, secretarul comunei, prin
intermediul avizierului si cuprinde urmatoarele:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al
Comunei Pietroasele pe anul 2014.
Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei sunt
deschise de catre doamna Matache Aurelia, secretar comuna, care anunta
ca sedinta
este legal constituita, fiind convocata in termen legal
prin dispozitia domnului primar, apoi anunta cvorumul sedintei.

Doamna Matache Aurelia, secretar comuna:
,,Buna ziua domnilor consilieri.Din numarul total de 13 membri ai
Consiliului Local sunt prezenti 11. Absenti nemotivat sunt urmatorii
consilieri: Mocanu Laurentiu si Anghelache Cornel.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local
procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 08.12.2014.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 08.12.2014
a fost insusit de catre domnii consilieri.
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si
anume:
1.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
al Comunei Pietroasele pe anul 2014.

Domnul Tescan da cuvantul domnului Primar care informeaza
consilierii despre adresele venite de la AJFP Buzau prin care sunt
communicate
repartizarea
unor
sume
din
TVA
pentru
finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei.
Dupa prezentarea materialelor domnul presedinte solicita discutii
pe marginea proiectului.
In acest sens, domnul Vasile Marian arata in cuvantul sau ca prin
adresa nr. 46113/09.12.2014 a Trezoreriei Buzau a fost alocata suma de
130 mii lei pentru plata hotararilor judecatoresti aferente anului
2015 si a contributiilor aferente.
Domnul viceprimar informeaza consilierii ca acest proiect privind
rectificarea de buget s-a initiat in sensul acordarii drepturilor
banesti castigate prin sentinte judecatoresti.
Nemaifiind discutii se
aprobat cu 11 voturi pentru.
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