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Proces

- verbal

incheiat azi l0.l2.2}lg cu ocazia convoclrii gedin{ei extraordinare de indat[ a
Consiliului Local Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a frcut telefonic.
Sunt prezenli 15 consilieri locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Bulgariu Cristian,
Popescu Ion, Mirgu Vasile, Petrigor Florentina Eugenia, Collatu Neghin[ Constantin,
Drlghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Sanda Ion, Morega Costel
Cosmin, Pirvulescu Eduard, Nelu Petrescu Ilie, Ra! Jana Daniela qi Iorga Ion din
totalul de 19 in func{ie. La qedin{[ particip[: domnul Jianu Gigel - Primar al
municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al municipiului Motru,
domnul Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finan{e, Contabilitate, domnul
Popescu Daniel - director al Direc{iei de Cultur6, Activitdli de Sport qi Tineret Motru,
domnul Matei Anton Daniel - Consilier personal al domnului Primar, doamna Lonea
Vasilica din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.
De la gedin![ lipsesc consilierii locali: Cojocaru Ion, Stelian Vasile, $urlin
Marilena gi Fotescu Valeriu.
D/na Secretar General: - $edinla este statutar[, fiind prezenli un numdr de 15
consilieri locali din totalul de 19 in funclie, fapt pentru care lucr[rile
se pot desfrqura.
- Domnule Preqedinte, vI rog s6 prelua{i lucr5rile gedinlei.
Dl. Preqedinte citegte Dispozi{ia de convocare a Consiliului Local Motru in qedin{d
extraordinarl de indatd in data de 10.12.2019, orele 1600, ce se desfrqoard in sala de
Consiliu, avdnd la

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin
suplimentare cu suma de 333,51 mii lei, ini{iator, primar - Jianu Gigel.
In timp ce domnul Pregedinte citeqte proiectul ordinii de zi, in sala de qedin{5
intrl domnul Fotescu Valeriu, fiind prezenti 16 consilieri locali.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi a fost votatl cu unanimitate de
voturi ,rpentru" (16).

1. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin
suplimentare cu suma de 333,51 mii lei, ini{iator, primar - Jianu Gigel.

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotlrdre.
Dr Preqedinte:
I Blr,,**1i:1|1# ::,?
ii'Jil,:",r$unde ra intrebdr,e
adresate dupi prezentarea proiectului de hot[r6re.
Dl. Periqoreanu: - Inbaza O.G. nr. 7ll20l9 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2019 s-au alocat sume pentru invdl5m6ntul de bazd;
In conformitate cu prevederile art. 14, alin.1 din Legea nr.27312006
prevederile bugetare au fost intocmite inbaza veniturilor realizate

[Jl*",

in anul 2018. Gradul de realizare a veniturilor proprii,

conform
analizei execu{iei bugetului la data de 09.12.2019, este mai mare,
constatdndu-se incasdri suplimentare de 311 mii lei, fa![ de anul
2018;
Pentru cd" astdzi, 10.12.2019, este ultima zi in care se implineqte
termenul limit[ pentru aplicarea prevederilor alin. I al art.56 din
Legea m. 27312006, ce priveqte analiza creditelor bugetare, se
majoreazd fondul de rezerv[ bugetar[ cu suma de 100 mii lei
prevdzutd, la aliniatul 70.02.55.01.12 ,,Investilii ale agenlilor
economici cu capital de stat" dupf, care se vireazd la Cap. 74.02.
,,Proteclia Mediului", Titlul
,,Bunuri gi servicii", Aliniatul
20.01.04 ,,Ap6, canal, salubritate", perrtru a putea plSti facturi cdtre
Direclia Publici in vederea pldlii de c[tre aceasta a salariilor
angajalilor.
Dl. Viceprimar: - Cei 100 mii lei de unde i-a!i luat, exact? in ce const[ rectificarea?
Dl. Perigoreanu: - S-a renun{at la plata cdtre Aparegio pentru obiectivele de investilii
avdnd in vedere ci nu s-au semnat contractele qi nu au fost
demarate lucrdrile;
- 22.500lei ii glsim la ajutoare sociale in numerar;
- 3l I mii lei sunt pentru plxa salariilor, credndu-se prevedere.
Dl. Viceprimar: - Acum ce salarii pl6tim, pentru noiembrie sau decembrie?
Dl. Perigoreanu: - Pldtim salariile din noiembrie, iar in ianuarie pl[tim pentru

II

decembrie.

Dl. Preqedinte: - DacI nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdr6re in
forma redactatd. Cine este pentru?

i, urma votului exprimat Proiectul de hotirire a fost votat cu
unanimitate voturi rrpentru" (16).

Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Pregedinte
declard inchise lucririle gedin{ei extraordinare de indatd a Consiliului Local Motru din
data de 10.12.2019, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.
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