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PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 07.01.2016 cu ocazia desfășurării ședinței de urgență
a Consiliului Local al Comunei Satchinez

Domnul consilier , CĂLIANU DUMITRU, în calitate de președinte al ședinței , arată că-i revine sarcina de
a deschide lucrările ședințeide urgență a Consiliului Local și arată ca fiind prezenți 13 consilieri din totalul de 13 ,
și astfel Consiliul Local al Comunei Satchinez este legal constituit și poate adopta hotărâri.
În conformitate cu prevederile art.117 , lit.,,b", la lucrările ședintei consiliului local participă de drept
secretarul comunei domnul Climescu Ciprian –Marian.
Domnul consilier, CĂLIANU DUMITRU arată că această ședință de consiliu a fost convocată prin
Dispoziția Primarului Comunei Satchinez nr.4 /07.01.2016 , convocarea făcându-se în scris pe bază de
invitație și convocator , trimisă fiecărui consilier în parte . În continuare se dă citire și se supune la vot proiectul
ordinii de zi.
În unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat devenind ordinea de zi a ședintei de urgență a
consiliului local de astăzi 07.01.2016 .
În conformitate cu prevederile art.42 pct.5 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală
republicată ,cu modificările și completările ulterioare, domnul secretar al Comunei Satchinez , Climescu Ciprian Marian ,a pus la dispoziția consilierilor locali în timp util procesul- verbal al ședintei anterioare care a avut local
data de 23.12.2015 .
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Se consultă Consiliul Local dacă sunt obiecții pe marginea celor înscrise în procesul -verbal, întrucât nu
sunt , se supune la vot și acesta este aprobat în unanimitate de voturi în forma în care a fost redactat și prezentat
proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului -verbal anterior al ședinței de consiliu local din data de
09.12.2015, astfel încât se adoptă Hotărârea nr. 1/ 07.01.2016 .
Domnul , ION DAN –FLORIN , primar al comunei Satchinez, aduce la cunostinta plenului consiliului
local al comunei

că această ședință a fost convocată în regim de urgență ca urmare a prevederilor

Ordinului nr.4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar
al anului 2015 fiind obligatorie și necesară acoperirea definitivă din execedentul bugetului local

a

deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Satchinez pe anul 2015,
cu suma de 308.501 lei.
Domnul consilier , Călianu Dumitru dă citire proiectului de hotărâre

privind acoperirea definitivă din

execedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli al
Comunei Satchinez pe anul 2015, nefiind obiecții se supune la vot proiectul de hotarare si cu 13 voturi pentru se
adoptă Hotararea nr. 2/ 07.01.2016
Nemaifiind alte probleme , ordinea de zi fiind epuizată se mulțumește pentru participare și se declară închise lucrările
ședintei de urgență a Consiliului Local Satchinez de astazi din data de 07.01.2016 .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂLIANU DUMITRU

SECRETAR COMUNĂ,
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN
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