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SECRETAR

PROCES - VERBAL
`ncheiat ast\zi 23.12.2015
cu ocazia [edin]ei de `ndat\ a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa
care a avut loc `n sala de [edin]e a Consiliului Local al ora[ului Pucioasa

Au participat urm\torii consilieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ancuţa Adriana
Barbu Adrian
Bădescu Gheorghe
Butc\ Drago[
Cîrstoiu Mihail
Cr\ciun Dorina
Grosu Gabriel Mihai
Mădăran Constantin
Mircea Daniela Elena
Pop Aurel
Popa Constantin Tiberiu
Popescu Corneliu Dan
Veveriţă Gheorghe Ion

Au fost absen]i domnii consilieri: Burlan Filoftia, Gorgon Gheorghe Cosmin, Iordănescu Victoria, Toma
Vasile Gabriel.
{edin]a a fost deschis\ de doamna secretar jr. Catan\ Elena, care spune c\ din consultarea condicii de
prezen]\ a constatat c\ sunt `ndeplinite condi]iile cerute de lege pentru desf\[urarea [edin]ei [i-l roag\ pe domnul
viceprimar Butc\ Drago[ s\ prezinte ordinea de zi.
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ prezint\ ordinea de zi [i o supune la vot, fiind aprobat\ cu unanimitate
de voturi `n forma prezentat\.
Pre[edinte de [edin]\ este domnul consilier Popescu Corneliu Dan, ce a fost desemnat prin votul
consilierilor prezen]i, având `n vedere c\ domni[oara consilier Iordănescu Victoria este absent\ de la [edin]a
Consiliului Local.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi [i anume: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2015. ”
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan - pre[edinte de [edin]\ prezint\ proiectul de hot\râre.
Doamna ec. S`rboiu Adriana d\ explica]iile necesare spunând c\ aceast\ sum\ trebuie cuprins\ `n bugetul
local.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ avem nevoie de aceast\ sum\ pentru a pl\ti TVA-ul la mobilierul de
la {coala nr. 1.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ de ce nu ducem banii la {coala nr. 4, de ce-i ducem la {coala nr.
1? Dac\ s-a pl\tit nu se [tia c\ trebuie pl\tit [i TVA-ul?
Domnul viceprimar Butc\ Drago[ spune c\ s-au f\cut achizi]iile respective [i trebuie pl\tit TVA-ul la
achizi]iile respective.
Domnul consilier Cîrstoiu Mihail `ntreab\ de unde se pl\tea TVA-ul, dac\ nu ap\reau ace[ti bani? Exist\
posibilitatea s\ nu se pl\teasc\ aceast\ sum\ `n acest an?
R\spunsul este nu.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ se g\seau bani `n alt\ parte.
Domnul consilier Pop Aurel spune c\ nu r\spunde nimeni, pentru nimic.
Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ legea a fost modificat\ [i vor r\spunde atât proiectantul cât [i
verificatorul pentru gre[elile care sunt `n proiectare. Pân\ acum trebuia s\ te adresezi instan]ei, acum, concret a fost
cuprins\ `n lege .
Domnul consilier Pop Aurel `ntreab\ care sunt r\spunderile dirigintelui de [antier?
1

Domnul ing. Hosszu Mihail spune c\ dirigintele de [antier informeaz\ c\ nu s-au respectat termenele [i c\
proiectul de turism este `ncadrat la cap. TRANSPORTURI.
Cea de a doua sum\, spune doamna S`rboiu Adriana - 6,63 mii lei reprezint\ subven]ii pentru acordarea
ajutorului pentru `nc\lzirea locuin]elor.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Domnul consilier Popescu Corneliu Dan - pre[edinte de [edin]\ supune la vot proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2015 [i este aprobat cu unanimitate de voturi `n forma prezentat\.
Alte discu]ii nu mai sunt.
Drept pentru care am `ncheiat prezentul proces - verbal.

Pre[edinte de [edin]\,
POPESCU CORNELIU DAN

Verificat
Întocmit

Numele şi prenumele
Catană Elena

Funcţia
Secretarul oraşului Pucioasa
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-
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-

