mDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
PROCES
VERBAL
Incheiat astazi, 23 decembrie 2019, la ~edinta extraordinara, cu convocare de indata a Consiliului Local al
. Comunei Moroeni
Sedinta a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (4) ~i (5) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin dispozitia Primarului Comunei
Moroeni nr. 526 din 23 decembrie 2019. La ~edinti'iau fost prezenti 10 consilieri locali din cei 14 care mai
compun Consiliul la data actuala, absentand domnii Leotescu Florian, Ciorobea Ion ~i Soreanu Justin ~i
doamna Chitescu Diana - Elena. Dupa comunicarea situatiei privind prezenta consilierilor la ~edinti'i ~i
constatarea intrunirii cvorumului prevazut la art. 137 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care prevede ca ~edintele consiliului local se
desfa~oara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie, rncute de catre secretarul comunei,
domnul primar cite~te urmatoarea ordine de zi:
Aprobarea urmatoarelor proiecte de hotarare:
I)-proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe TRIM. IV - 2019;
Inainte de a se supune votului ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (9) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, secretarul comunei
asigura Consiliul de indeplinirea tuturor conditiilor legale privind proiectele de hotarari supuse dezbaterii,
acestea fiind insotite de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare ~i motivare, semnat de initiator,
rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizele cu caracter
consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local nefiind necesare deoarece este 0 ~edinti'i cu
caracter de urgenta.
Avand in vedere cele expuse anterior de catre secretarul comunei, domnul primar supune votului
consilerilor locali ordinea de zi, iar aceasta este aprobata in unanimitate, dupa care domnul primar a dat
cuvantul pre~edintelui de ~edinti'i- domnul Voicu Decebal, pentru conducerea lucrarilor.
Domnul Voicu Decebal a propus trecerea la dezbaterea proiectului de hotarare aflat pe ordinea de zi
~i a dat cuvantul doamnei contabil Gisle Marinoiu pentru explicatii. Astfel, doamna contabil a spus ca in
urma publicarii in monitorul oficial a H.G. nr. 971/2019 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva
bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ teritoriale,
comunei noastre i-a revenit suma de 15 mii lei de la capitolul "sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale", iar aceasta urmeaza a fi repartizata la capitolul bugetar 7002 - "Locuinte, servicii ~i
dezvoltare" - "Materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional", pentru a fi utilizata pana la sfar~itul
anului.
Pentru ca nu au fost alte luari de cuvant pe marginea proiectului de hotarare, s-a dat citire acestuia,
precum ~i raportului de avizare favorabil al Comisiei Juridice, dupa care a fost supus votului ~i adoptat in
unanimitate, devenind hotararea nr. 93 din 23 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe TRIM.
IV - 2019.
Domnul Voicu Decebal - pre~edintele de ~edinta, intreaba daca mai sunt ~i alte probleme de dezbatut
dar nu a mai solicitat nici un consilier dreptul la cuvant, astfel ca a declarat ~edinta inchisa.
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