PROCES - VERBAL
al sedintei de indata a Consiliului local Baltesti
din data de 30.09.2016
Incheiat astazi 30.09.2016, in sedinta de indata a Consiliului Local Baltesti,
la care au participat un numar de 13 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum
urmeaza: Bacanu Marinela Elena, Balan George-Tiberiu, Burdusel Nicolae, Chiriches
Viorel Lucian, Ionescu Ion, Istratescu Simona, Moise M ihail Bogdan, Obrejan
Nicolae, Pandele Gheorghe, Rusnacu Viorica - Elena, Stegaru Nicolae, Toma Elena
si Ungureanu Aurelia.
La sedinta a mai participat d-na Popescu Simona Madalina-secretar .
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 281/29.09.2016 emisa de primarul
comunei.
Presedintele de sedinta - domnul Burdusel Nicolae prezinta ordinea de zi,dupa
cum urmeaza:

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 15 .09.2016 prezinta secretarul comunei .
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetulu i local pe anul 2016 prezinta primarul comunei.
3. Probleme diverse.
Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata de toti cei 13 consilieri prezenti la
sedinta.
Se da cuvantul la prezentarea materialelor de pe ordinea de zi:
Pentru primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al sedintei
din data de 15 .09 .2016 doamna Bacanu Marinela Elena a propus ca acesta sa fie
aprobat impreuna cu eel actual in sedinta urmatoare. Toti consilierii prezenti au fost
de acord cu propunerea.
Presedintele de sedinta prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local pe anul 2016, dand citire Raportului de specialitate intocmit de seful
biroului financiar contabil si Deciziei nr.6339 din data de 29.09 .2016 a Directorului
General al D.G.R.F.P. Ploiesti.
Supus la vot, proiectul este aprobat cu votul "pentru" al celor 13 consilieri
prezenti.
La probleme diverse nu se inscrie nimeni.
Presedintele de sedinta constata ca s-au dezbatut toate materialele de pe ordinea
de zi si declara sedinta inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, in doua exemplare, din
care unul de inaineaza la Intitutia Prefectului-Judetul Prahova.
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