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           încheiat azi, 7.01.2016, în cadrul şedin ei extraordinare a  

                    Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei 

 

 

        Sedinta extraordinara a Consiliului Local a fost convocata prin 

dispozitia emisa de domnul primar nr. 3/4.01.2016 . La lucrarile sedintei 

participa domnul primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Neagu Ilie ,  

secretar U.A.T. Constantin Corina , contabil cheltuieli Iordache Narcisa si 

un numar de 11 consilieri locali din totalul de 15, lipsa fiind domnii : 

Popescu Vasile, Oprea Zenovie , Diaconu Nicoleta si Leonte Vasile. 

        Se alege presedintele de sedinta, la propunerea domnului Paduraru 

Constantin, domnul Neagu Ilie , consilier local P.S.D., care supune atentiei 

si aprobarii consilierilor locali prezenti proiectul ordinii de zi , care se 

aproba in unanimitate de catre consilierii locali prezenti: 

1. Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei extraordinare a 

Consiliului Local din data de 18.12.2015 – prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de 

dezvoltare la finele anului 2015, in suma de 180.153,93 lei , din 

excedentul bugetului local - initiat de d-nul primar. 

        Procesul -verbal al sedintei anterioare  de  Consiliu local este prezentat 

de catre d- ra secretar. 

        Solicita cuvantul domnul Dinu Ion : daca radiez o masina la 1 ianuarie , 

trebuie sa platesc impozitul pe tot anul ? 

        Contabil : Da , impozitul se plateste pentru tot anul. 

        Dinu Ion : am o alta intrebare , daca am restanta la impozit , trebuie sa 

platesc pe ultimii cinci ani ? 

        Contabil : Da , asa e legea. 

        Negoita Alin : sa se consemneze ca am intrebat daca pentru insolvabili 

scaderea se face in fiecare an. 

        Nu se mai inregistreaza discutii, se supune aprobarii si se voteaza cu  

10 voturi ,,pentru,, si 1 ,,abtinere,,- domnul Stanescu Gheorghe , deoarece 

nu a fost prezent la sedinta trecuta de Consiliu. 



        Punctul doi de pe ordinea de zi este supus dezbaterii la propunerea 

primarului localitatii , de catre contabilul cheltuieli: suma de 180.153,93 lei 

care reprezinta excedent al bugetului local la finele anului 2015 se foloseste 

pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare. 

        Dinu Ion : cat s- a platit la Amenajare teren de sport? Ce aprobam azi e 

diferenta?  

       Contabil : nu mai stiu exact , dar se poate verifica , in jur de cinci 

miliarde lei. 

       Negoita Alin : banii vin suplimentar? 

       Contabil: nu , s-au cheltuit si acum se regularizeaza. 

       Paduraru Constantin : ce ne puteti spune despre asfaltarea la Poiana 

Copaceni ? 

       Primar : in functie de vreme , cum permite vremea , incepe lucrarea. 

       Nu se mai inregistreaza discutii pe marginea proiectului de hotarare , se 

supune aprobarii si se aproba cu 11 voturi ,,pentru,,. 

       Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei extraordinare de 

consiliu local. 

        

       Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 
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