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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL
Al COMUNEI
HIDIŞELU DE SUS

PROCES

VERBAL

Încheiat azi, 08.01.2016, în şedinţa extraordinara a Consiliului Local
al comunei Hidişelu de Sus, convocată de Primarul comunei Hidişelu de
Sus, dl. Adrian Petroi, la sediul Consiliului Local, prin Dispoziţia nr.1 din
05.01.2016.
La şedinţă participă secretarul comunei si d-na Olah Georgeta, sef
Birou Financiar-Contabil.
Domnul Pentea Florian - constatând că la această şedinţă sunt prezenţi
12 consilieri locali din totalul de 13 consilieri în funcţie, declar şedinţa ca
fiind legal constituită. Domnul Miclau Adrian este absent nemotivat.
Se prezintă procesul verbal întocmit în şedinţa din 30 decembrie 2015.
Domnul Pentea Florian - sunt obiectiuni cu privire la continutul
procesului verbal ?
Procesul verbal din 30 decembrie 2015 este supus aprobarii. Cu 12
voturi “pentru” , conţinutul procesului-verbal a fost aprobat in forma in care
a fost prezentat, adoptandu-se Hotararea cu nr.1/2016 a Consiliului Local.
Domnul Pentea Florian, prezintă conţinutul ordinii de zi:
1.
Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetar la finele anului
2015 – initiator Primar.
Domnul Pentea Florian - Supun la vot proiectul ordinii de zi.
Cu 12 voturi “pentru”, ordinea de zi a fost aprobată, fiind adoptata
Hotararea cu nr.2/2016 a Consiliului local.
In continuare se trece la ordinea de zi.
I.
Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetar la finele anului
2015– initiator Primar.
Domnul Cuc Ioan – Fiindca este si d-na contabila in sedinta ma
gandeam ca ne spune de unde vin cei 18.660 lei.
Doamna Olah Georgeta – Cand s-a aprobat bugetul pe anul 2015, ati
hotarat sa se foloseasca pentru modernizarea strazilor.
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Domnul Tirla Alexandru – Cum s-a incheiat anul 2015? Mai sunt
bani?
Doamna Olah Georgeta – Mai sunt aprox. 17 mii, care sunt
excedentul ce il vom folosi in 2016.
Domnul Tirla Alexandru – Ca si o informare pentru consilieri, in
anul 2015 s-au prevazut pentru strada Daltal peste 600 mii lei iar pentru
strada din Sintelec peste 700 mii lei.
Doamna Olah Georgeta – Una e prevederea, alta e incasarea, nu am
avut suficienti bani sa platim pentru drumuri.
Domnul Tirla Alexandru – O sa vorbim mai multe la executia
bugetara, despre aceste aspecte.
Domnul Cuc Ioan – de ce nu am discutat acest proiect in luna
decembrie 2015?
Doamna Olah Georgeta - Tinand cont de normele metodologice,
inchiderea se face in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 2016.
Domnul Pentea Florian –Daca nu mai sunt discutii pe marginea
acestui subiect, supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 9 voturi ”pentru” si 3 ”abtineri” ale d-lor Belenes Ioan, Cuc Ioan,
Tirla Alexandru , a fost adoptata Hotararea cu nr.3/2016.
Domnul Pentea Florian - Nemaifiind alte probleme înscrise în ordinea
de zi, declar închise lucrările şedinţei.
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