JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL PODARI
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 07.05.2018
în şedinţa de indată a Consiliului local Podari
din Dispoziţia nr. 214/04.05. 2018 a Primarului comunei Podari, Gheorghiţă Constantin
Secretarul comunei Podari face prezenţa consilierilor şi constată că sunt prezenţi 10
consilieri, din 15 convocaţi. Absenţi : dl. Jilcu Costică, dl. Genică Vasilică, dl. Bălăşoiu C-tin, dna.
Georgescu Luminiţa, dl. Mihai Tudor.
Participă primarul, viceprimarul şi secretarul comunei.
Preşedinte de şedinţă este dl. Dragotă Stancu, ales pentru un mandat de trei luni ( martie 2018 –
mai 2018 ) în cadrul şedinţei din data de 15.02.2018 , potrivit Regulamentului.
Preşedintele de şedinţă preia conducerea acesteia . Se constată că a fost luat la cunoştinţă
conţinutul procesului-verbal al şedinţei din data de 26 aprilie 2018, nu sunt obiecţiuni şi se supune
aprobării Consiliului Local. Procesul-verbal este aprobat în unanimitate de voturi .
Preşedintele de şedinţă preia conducerea şedinţei şi dă citire ordinii de zi a şedinţei, care este
următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local în anul 2018
Supusă la vot ordinea de zi , este votată în unanimitate.
Dna. Georgescu Luminiţa intră în sală. Cere scuze pt întârziere.
Se trece la dezbataterea punctului de pe ordinea de zi.
Primul punct din ordinea de zi
Având în vedere 4060 din 04.05.2018 întocmit de către Serviciul CBTIESAIP,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate în
data de 07.05.2018, prin care s-a dat aviz Favorabil, Consiliul local Podari, in unanimitate de voturi,
adoptă :
HOTĂRÂREA NR.51, având următorul cuprins:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, astfel:
- prin suplimentare la cap. venituri 426500 cu suma de 9222 mii lei şi trecerea acestei sume pe
cheltuieli la cap. 740600.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP –
Compartimentul Contabilitate – Buget, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Lucrările s-au declarat închise.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dragotă Stancu

Secretar,
Dinu Camelia

