JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 09.01.2018
în şedinţă extraordinară a Consiliului Local Podari
din Dispoziţia nr. 2 / 04.01.2018 a Primarului comunei, Gheorghiţă Constantin
Secretarul comunei Podari, face prezenţa consilierilor şi constată că sunt prezenţi 13 consilieri
locali din 14 convocaţi. Absentă dna. Georgescu Luminiţa Filofteia.
La şedinţă participă primarul, viceprimarul şi secretarul.
Preşedinte de şedinţă este dl. Păunescu Teofil, ales pentru un mandat de trei luni
(
dec.2017 – febr. 2018 ) în cadrul şedinţei din data de 19.12.2017 , potrivit Regulamentului
Preşedintele de şedinţă preia conducerea acesteia . Se constată că a fost luat la cunoştinţă conţinutul
procesului-verbal al şedinţei din data de 19.12.2017, nu sunt obiecţiuni şi se supune aprobării Consiliului
Local. Procesul-verbal este aprobat în unanimitate de voturi .
Se dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului pe secţiunea
de dezvoltare, în anul 2017
2.Proiect de hotărâre privind luare act de privind luare act de Decizia nr. 137/ 15.12. 2017 emisă de Curtea
de Conturi a României- Camera de Conturi Dolj
Se supune la vot şi se votează în unanimitate.
Se trece la dezbataterea punctului de pe ordinea de zi.
Primul punct din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 170 din 09.01.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate - buget prin care se propune aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului pe secţiunea de dezvoltare în anul 2017 cu suma de 1549244.77 lei,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 09.01.2018 prin care
s-a dat
aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.1, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, pe anul 2017, a deficitului pe
secţiunea de dezvoltare , în suma de 1549244.77 lei.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate-buget, va duce la îndeplinire prezentă hotărâre.
Primul doi din ordinea de zi
Având în vedere Raportul nr. 10864 / 12 / 09.01.2018 întocmit de către Secretarul Comunei Podari,
Precum şi procesul-verbal al comisiei de specialitate din data de 09.01.2018 prin care
s-a dat
aviz Favorabil, Consiliul Local al comunei Podari adoptă cu unanimitate de voturi :
HOTĂRÂREA NR.2, având următorul cuprins:

Art.1. Se ia act de Decizia nr. 137 / 15.12.2017 privind înlăturarea deficienţelor constatate şi
consemnate în Raportul de audit financiar nr. 9759 / 17.11.2017, emisă de către Curtea de Conturi a
României- Camera de Conturi Dolj, prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte
integrantă.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate – buget va duce la îndeplinire prezentei hotărâri.

Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Păunescu Teofil

Secretar,
Dinu Camelia

