PROCES VERBAL
al şedinţei de îndată din 5 Septembrie 2018
Încheiat astazi, 5 Septembrie 2018 cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al
comunei Roseţi, judetul Calarasi, la care au participat un nr.de 15 consilieri locali din 15 aflați
în funcție.
La sedință participă d-l viceprimar al comunei Roseti, initiatorul proiectelor de la
ordinea de zi, secretarul comunei-Lavinia Tanase si d-na Dragomir Maria-inspector venituri .
D-l viceprimar deschide lucrările şedinţei, informand membrii consiliului local de
faptul că, în baza dispoziţiei nr.270/5.09.2018 și a convocării nr.6227/5.09.2018 realizată
telefonic de către secretarul comunei, s-a convocat Consiliul Local Roseți în şedinţă de
îndată, astazi 5 Septembrie 2018 orele 16.00, la sediul Primăriei comunei Roseti, urgenta
sedintei fiind data de adresa AJFP Calarasi privind comunicarea modificarii repartizarii pe
trimestre a sumelor defacalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2018, localitatea noastra la acest moment
fiind in imposibilitate de plata a indemnizatiilor pentru persoane cu handicap datorita sumelor
insuficiente prinse la acest capitol in trimestru III, iar urmare a acestei modificari este
imperios necesar a se rectifica bugetul local, conform adresei comunicate de AJFP pentru a
efectua plata acestor persoane in conditii de legalitate.
Sunt prezenţi 15 consilieri, iar potrivit art. 40 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001-republicată, cu modificarile și completarile ulterioare, şedinţa este statutară.
In continuare d-na secretar da citire procesului verbal al sedintei din data de
30.08.2018 la care nu sunt obiectii. Dupa prezentarea continutului procesului verbal,
presedintele de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de
30.08.2018 care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’ nefiind obiectii, dupa care
supune la vot ordinea de zi a sedintei care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’,
aceasta fiind urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind rectificare buget local pe anul 2018;
Se trece la dezbaterea punctului unic al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
D-na secretar comunica faptul ca, la acest proiect de hotarare nu sunt formulate
amendamente .
Se prezinta in continuare continutul adresei nr. 13780/5.09.2018 a AJFP Calarasi prin
care se majoreaza cheltuielile trimestrului III 2018 si se micsoreaza trimestrul IV 2018 cu
suma de 180 mii lei la clasificatia bugetara 11.02.02 si cu suma de 180 mii lei la clasificatia
bugetara 68.02.57.
Nefiind intrebari, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma
propusa de catre initiator, care se aproba cu unanimitate de voturi ‘’pentru’’, devenind astfel
hotararea cu nr. 43. La final domnul viceprimar prezinta situatia privind evolutia la nivel de
judet a virusului PPA, precizand faptul ca, in continuare mentinem masurile de preventie,
prezentand faptul ca s-a instalat covor si la capatul drumului Amzaua, fiind in permanenta
umezite cu substante dezinfectante, dupa care prezinta faptul ca, in seara zilei de 3
Septembrie s-a desfasurat actiunea de dezinsectie in localitate impotriva tantarilor si a
capuselor .
Nefiind interventii, inscrieri la cuvant, presedintele de sedinta încheie şedinţa:
»întrucat problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar şedinţa închisă ».
Preşedintele şedinţei
Tudor POENARU

Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE
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