ROMANIA
JUDETUL
CONSILIULDAMBOVITA
LOCAL
BREZOAELE
NR_________din 23/12/2013
CATRE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DAMBOVITA
Alăturat va transmitem hotărârile adaptate de Consiliul Local în cadrul ședintei extraordinară din data
Dispozitia Primarului nr. 415/2013
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Rezultatul votului
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2013
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PROCES VERBAL
Al ședinței consiliului local Brezoaele din data de 20/12/2013

- Lucrările acestei ședințe au fost deschise de către contabilul comunei, mentionam ca
domnul secretar a fost in concediu:
- Domnilor consilieri ați fost convocați sa participate la lucrările acestei ședințe ordinare
prin Dispoziția Primarului nr. 415/19.12.2013. Din consultarea condicii de prezenta rezulta
ca sunt prezenți 10 consilieri, fiind absent domnii Badea Laurentiu Daniel, Patrascu Ion si
Stan Serban.
- La lucrările acestei ședințe participa domnul Primar Tudorache Nicolae si domnul contabil
Serbu Ion.
- Lucrările acestei ședințe sunt conduse de domnul consilier Rosoga Ioan Iuliu .
- Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei
anterioare, proces verbal care este adoptat cu unanimitate de voturi.
-Se trece la aprobarea ordinii de zi a acestei şedinţe.
-Domnul preşedinte întreabă dacă sunt discuţii, nu sunt şi ca urmare se trece la adoptarea.
- Se trece la discutarea primului punct si anume proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe luna decembrie
2013. Domnul contabil aduce la cunostinta Consiliului Local faptul ca rectificarea bugetara
are loc ca urmare a diminuarii cheltuielilor in trimestrul IV la sectiunea functionare cu
suma de 7 mii lei si majorarea cheltuielilor in trimestrul IV la sectiunea dezvoltare cu suma
de 116 mii lei la capitolul 70.02 ( Locuinte, servicii si dezvoltare publica) subcapitolul
70.02.05.01 ( Alimentarea cu apa).
Domnul Primar ureaza Sarbatori fericite si un An nou cu mai multe realizari, avand
invedere ca aceasta sedinta este ultima pe anul 2013.
Domnul preşedinte supune la vot acest proiect, care este adoptat cu 10 voturi
pentru, nici un vot împotrivă , nici o abtinere, devenind astfel HCL nr. 51/2013.
Având în vedere ca numai sunt probleme de discutat domnul președinte declara
lucrările acestei ședințe încheiate.
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