PROCES - VERBAL
al sedintei de indata a Consiliului local Baltesti
din data de 09.01.2019

l ncheiat astazi 09. 01. 2019 , in sedinta de indata a C onsiliului Local Baltesti ,
la care au participat un numar de 9 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum
urmeaza: Balan George Tiberiu, Burdusel Nicolae, Istratescu Simona, Moise
Mihail Bogdan, Obrejan Nicolae, Pandele Gheorghe, Stegaru Nicolae, Toma Elena
si O laru Aurelia.
La sedinta a u mai participat d-1 Radu Ion - Primar, d-na Popescu Simona
Mada lina-secretar si d-1 ita Da ni el- delegat satesc.
Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr.57/09.01.12.2019 emi sa de
primarul comunei.
Presedintele de sed inta anunta ordinea de zi:
1. Aprobarea Procesului Verbal al sedintei Consi li ului Local din data de
19.12.2018 - prez inta secretarul comunei.
2. Proi ect de hota ra re privind acoperirea deficitului din sectiunea dezvoltare
a anului 2018 din excedentul bugetului local - prez inta primarul comunei.
3. Probleme diverse.
Doamna secretar prezinta procesul verbal al sedintei din data de 19.12.2018.
Procesu l verbal al sedinte i a fost aprobat de toti cei 9 cons il ieri prezenti la sedinta.
Proi ectu l de ILotararc priv,i nd acoperirea defi citului din sectiunea dezvoltare a
anu lui 2018 din ex-cedentu l bugetul ui local este prezentat de domnul primar, ca re da
citire expunerii de motive nr.3267/07.01.2019 si raportului de specialitate intocmit
de Seful biroului Financiar Contabil inregistrat sub nr. 3266/07 .01.2019, dupa care
supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat de toti cei 9 consilieri prezenti
la sedinta.
La prob leme diverse nu se insc rie nimeni.
Presedintele de sed inta constata ca s-au dezbatut 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 inainteaza la Intitutia Prefectului-Judetul Prahova.
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