Proces verbal incheiat astdzi 12.01.2017 in cadrul qedin{ei extraordinare aconsiliului

Iocal Hudesti

in conformitate cu prevederile art.39 alin. (2) din Legea administratiei publice
locale nr. 2151200 1, republi catd, cu modificdrile qi completbrile ulterioare, Consiliul
local al comunei Hudeqti a fost convocat in gedinla extraordinari in data de 12 ianuarie
2017 , orele 9,00, in sala de qedinle a Primdriei comunei Hudeqti , cu urmdtoarea ordine
de zi:
1. Proiect de hotdrdre privind angajarea excedentului bugetar al anului 2016
existent la nivelul comunei Hudegti.
$edinla s-a desfdqurat in sala de gedinle a primarei Hudesti, la gedinld fiind
prezenti 13 consilieri , lipsind nemotivat doamna consilier ApdvSloae Mdrioara qi
domnul consilier Agache Stelice care s-a invoit de la pregedintele de qedinld
Convocarea consilierilor locale s-a frcut prin adres anr. 5110.01.2017.
Ordinea de zi a gedinlei a fost adusd la cunogtinld publicd prin publicalie la
avizierul Primdriei.
Este ascultat Imnul de Stat dupd care se trece la derularea lucrdriior gedinlei.
$edinta este legal constituitd.
PreEedinte de qedin!6 este d-nul Sisiiac Vasile
Preqedintele de qedinla deschide gedinla dupd care dacitire ordinii de zi:

l.Proiect de hotdrAre privind angajarea excedentului bugetar al anului 2016
existent la nivelul comunei Hudegti
Se supune la vot ordinea de zi , eare este aprobatd in unanimitate.

in discufie punctul 1 al ordinii de zi:
D-ui primar prezintd, proiectul de hotdrAre dupd

Se ia

care , se dd citire pe r6nd
rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, carc avizeazd"
favorabil proiectul de hotdrdre in forma prezentata pentru dezbatere in plen.
Prezentf in gedinld ,doatnna contabil gef Atitiene Didina prezintd,pe scurt incheierea
exerciliului bugetar pentru anul 2016 conform normelor emise de ministerul de resort. in
completare domnul primar menlione azd cd in proiectul
,,paqi spre un viitor mai bun"
banii repartiza\i de guvemul Romdniei in anul2016 qi nzutilizali,se reporteazd,in
urmdtorul an financiar.
Nu mai au loc disculii.
Se supune la vot proiectul de hotirAre care este votat in unanim itate.
EpuizAndu-se materialele din ordine a de zi qi timpul alocat qedinlei d,e astLzi,domnul
preEedinte de gedin{d domnul Sisiiac Vasile - declard lucrdriie g.di.t1.i
de indat6
inchise.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
Secretarul comunei
Anca Florentina Asav

