ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDULEŞTI
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 27 octombrie 2016, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al comunei
Răduleşti, în şedinţă de îndată, convocată de primarul comunei, domnul Micu Constantin, conform
dispoziţiei primarului numărul 83/26 octombrie 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. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii;
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetare la trimetrul III;
5. Diverse.
Ordinea de zi, supusă la vot, este aprobată în unanimitate de voturi.
Ia cuvântul domnul Damian Nicolae, 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, precum şi
adresa A.J.F.P. Ialomiţa nr. 11900/2016 prin care au fost repartizate către bugetul local al comunei
sume pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor.
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 la aprobarea bugetului de venituri
propriii şi subvenţii.
Este prezentat extrasul de cont de confirmare a încasării redevenţei din arendarea terenului
agricol al şcolii în cuantum de 4200 lei.
Se supune la vot şi bugetul de venituri proprii şi subvenţii este aprobat cu unanimitate de
voturi.
În continuare se dau citire indicatorilor bugetari cuprinşi în execuţia veniturilor la sfârşitul
trimestrului III., precum şi situaţia plăţilor restante şi a arieratelor.
La finele trimestrului III, comuna Răduleşti nu înregistrează plăţi restante şi nici arierate de
plată.
Fără alte probleme de discutat domnul Damian Nicolae, mulţumeşte celor prezenţi şi declară
închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
DAMIAN NICOLAE

SECRETAR,
PANTAZI ION
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