ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDULEŞTI
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 12 august 2016, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al comunei Răduleşti,
în şedinţă ordinară, convocată de primarul comunei, domnul Micu Constantin, conform dispoziţiei
primarului numărul 63/05 august 2016.
În urma efectuării prezenţei la lucrările şedinţei de astăzi, se constată că este întrunit
cvorumul necesar şi prevăzut de lege pentru adoptarea proiectelor de hotărâri aflate pe ordinea de
zi, fiind prezenţi toţi consilierii.
Ca iniţiator al convocării Consiliului Local în şedinţă, ia cuvântul domnul Micu Constantin
– primarul comunei, care dă citire proiectelor de hotărâri ce urmează a fi dezbătute în şedinţa de
astăzi şi anume:
1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2016;
2. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al
comunei Răduleşti în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Răduleşti;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetare la trimestrul II 2016;
4. Diverse.
Ordinea de zi, supusă la vot, este aprobată în unanimitate de voturi.
Ia cuvântul domnul Bosu Vasile, care, în calitatea sa de preşedinte de şedinţă trece la
dezbaterea primului punct din ordinea de zi şi anume rectificarea bugetului local.
Sunt prezentaţi indicatorii bugetari actualizaţi cu influenţele pe fiecare capitol.
Se supune la vot şi proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi aşa cum a fost
prezentat.
Se trece la următorul punct din ordinea de zi referitor desemnarea unui reprezentant al
Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Răduleşti
Sunt solicitate de către preşedintele de şedinţă în acest sens. Cere cuvântul domnul Damian
Nicolae care propune pe doamna Pantilimon Ioana Aurelia.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea
domnului Damian.
La următorul punct din ordinea de zi sunt prezentaţi indicatorii execuţiei bugetare la finele
trimestrului II.
După însuşirea indicatorilor, preşedintele de şedinţă supune la vot contul de execuţie, care
este aprobat cu unanimitate de voturi.
În continuare, este prezentată de către secretar decizia Camerei de Conturi Ialomiţa nr. 22/03
august 2016 şi Raportul de audit încheiat de auditorii Camerei de Conturi.
Se discută pe marginea măsurile trasate spre a fi duse la îndeplinire până la sfârşitul anului
2016 şi se atrage atenţia pentru luarea măsurilor ce se impun pentru rezolvarea deficienţelor
constatate.
La măsura dispusă pentru instituirea taxelor speciale de salubrizare intervine domnul Andrei
Ion care atrage atenţia asupra veniturilor reduse ale populaţiei de vârsta a treia.
Nemaifiind alte probleme de discutat domnul Bosu Vasile, mulţumeşte celor prezenţi şi
declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
BOSU VASILE

SECRETAR,
PANTAZI ION
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