Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Consiliul local
Nr. 1003/03.02.2020
Proces verbal
privind desra~urarea lucrarilor ~edintei de indata a Consiliului local Negre~ti ,
'incheiat astazi 31ianuarie2020, orele 13,00 - in sala de ~edinte
a Primariei ora~ului Negre~ti

Doamna Faur Felicia - secretarul general al UAT Negre~ti , deschide lucrarile
aratand:
Doamnelor $i domnilor consilieri,
A vand In vedere ca din 17 consilieri locali in functie, sunt prezenti 13,
legal constituita.
Sunt prezenti la ~edinta urmatorii consilieri locali:

~edinta

~edintei

se declara

Baciu Petronel-Marius
Calciu Monica
Farama Victor
Lupu Narcis
Marian Vasile
Moro~anu Radu
Munteanu Mihaita
Popa C-tin Cristine!
Popa Liviu - Mircea
Romanescu loan
Rotariu Bogdan
Savuta Constantin
Ursac Constantin
Lipsesc domnii consilieri Rusu Petru - Cristine!, Apetrachioaei Adrian, Ionescu Cristian Petrica ~i Mihai Paraschiv - Vasilica.
Participa la ~edinta domnul primar Voicu Vasile.
Lucrarile ~edintei fiind deschise, domnul jrs. Radu Dan (pentru secretar general), supune spre
aprobare Consiliului local procesul verbal de la ~edinta anterioara, respectiv 23 ianuarie 2020.
lntreaba daca sunt amendamente la procesul verbal?
Domnul consilier Rotariu Bogdan - am spus ca doamna dr. Gafitoi Constanta sa nu plateasca
chirie deloc, iar domnul jrs. Radu Dan sa analizeze ~i sa gaseasca temeiul legal.
De asemenea, pe site-ul primariei, nu a fost pusa integral filmarea, cu discutiile avute la
punctul intrebari, interpelari si informarea consilierilor locali.
Domnul consilier Savuta Constantin - la pag.3 , pct.5:
Nu a fost fiicuta mentiunea propunerii desemnarii domnului Ionescu Cristian - Petrica in
Comisia de evaluare ~i asigurare a calitatii In cadrul Gradinitei cu program prelungit "NOROCEL" .
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Doamna presedinte de ~edinta - in ~edinta din 23 ian. 2020 Consiliul local a fost in~tiintat de
catre domnul Boncan Sava ca referitor la HCL nr. l 09/dec. 2019 a racut plangere la instanta, deoarece
nu au fost racute completarile confonn dezbaterii publice.
Se supune la vot procesul verbal cu amendamentele racute.
Cine este "pentru" ?
- 13 voturi ,,pentru" .
Doamna consilier Calciu Monica - pre~edinte de ~edinta ales in baza O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, preia lucrarile ~edintei, da citire proiectului ordinei de zi ~i II supune
spre aprobare, astfel:
Proiect de hotarare, privind aprobarea utilizarii sumei de 507.888,00 lei din excedentul
bugetului local la data de 31.12.2019.
Initiator: primarul ora~ului Negre~ti
Cine este pentru?
- 13 voturi ,,pentru" .
Doamna Calciu Monica - pre~edinte de ~edintft: sa dam cuvantul domnului Cocea Eduard medic psihiatru.
Domnul Cocea Eduard - intentionez sa profesez In ora~ mult timp de acum incolo. Am investit
mult in cabinet ~i doresc sa-1 cumpfil.
Domnul consilier juridic Radu Dan - pentru ~edinta ordinara din luna februarie ne trebuie de la
consiliul local un aviz de principiu. Aveti dreptul ~i posibilitatea sa-1 cumparati (evaluare).
Domnul primar Voicu Vasile - sa ajutam medicii.
Domnul consilier Rotariu Bogdan - trebuie vazut cum se va proceda in continuare.
Doamna consilier Calciu Monica - discutam 'in ~edinta din luna februarie.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare, privind aprobarea utilizarii sumei de 507 .888,00
lei din excedentul bugetului local la data de 31.12.2019.
Secretarul general avizeaza pentru legalitate.
Comisia economica
- aviz favorabil
Comisiajuridica
- aviz favorabil
Discutii:
Doamna Gugeanu Lenuta - ~ef birou buget - contabilitate:
Avand in vedere HCL nr. 53/25 iunie 20 19 privind implementarea proiectului " Imbunatatirea
serviciilor locale de baza pentru populatie prin achizitia unui buldoexcavator dotat cu accesorii in
ora~ul Negre~ti , judetul Vaslui", cat ~i a HCL nr. 84/2019 privind modificarea anexei nr. I prevazuta
la art. 6, se solicita aprobarea repartizarii din excedentul bugetului local al ora~ului Negre~ti,
inregistrat la data de 31 decembrie 2019, a sumei de 507.888 lei, pentru achizitia unui
buldoexcavator dotat cu accesorii.
Fata de proiectul de hotarare initial, se aduc unele modificari din punct de vedere al clasificatiei
economice a indicatorilor de cheltuieli a finantelor publice locale, alineatul bugetar care reflecta
cheltuielile din cadrul proiectelor cu finantare din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ~i
trebuie reflectate in buget, astfel:
- 58.04.01 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - finantare nationala;
- 58.04.03 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - cheltuieli neeligibile.
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Domnul consilier Popa Liviu Mircea - care este valoarea excedentului bugetar la finele anului
2019?
Doamna Gugeanu Lenuta - la data de 31 dee. 2019, excedentul bugetului local al ora~ulu i
Negre~ti este de 3.719.768,19 lei.
Domnul consilier Rotariu Bogdan - pe ce obiective de investitii s-a repartizat excedentul?
Doamna Gugeanu Lenuta - repartizarea excedentului se face prin hotarare de consiliu local.
Se va tine cont de obiectivele aflate in derulare la care s-au aprobat studiile de fezabilitate ~i
notele de fundamentare.
La aceasta data, in Programul de investitii pentru anul 2020, anexa la bugetul propus, sunt
repartizate sume din excedent.
Bugetul initial propus pentru anul 2020 al ora~ului Negre~ti este prezentat la avizier ~i pe siteul primariei, pentru dezbatere publica.
Nemaifiind luari la cuvant ~i nici alte proiecte pe ordinea de zi,
multume~te domnilor consilieri pentru participare ~i declara inchise lucrarile

pre~edintele

de

~edinta

~edintei.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces - verbal.
Negre~ti,

31 ianuarie 2020

Secretar general,
Jrs. Faur Felicia
~-.i:-

FF/PG
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