CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGOS-VODA
JUDETUL CALARASI

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 22 februarie 2008 in sedinta extraordinara

Sedina extraordinara a fost convocata prin Dispozitia nr. 167/19.02.2008 ,emisa de primarul
comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi.
La lucrarile sedintei extraordinare din data de 22.02.2008 participa un numar de 11 consilieri locali
din 11 in functie.
Participa de drept dl Moldoveanu Marius, primarul comunei Dragos-Voda
Presedinte de sedinta ,ales in conformitate cu dispozitiile art. 35 din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata ,este dl. consilier local Solzaru Cristea.
Domnul Adam Viorel , secretarul comunei Dragos-Voda , judetul Calarasi, prezinta procesul-verbal
al sedintei extraordinare din data de 30.01.2008 , se supune la vot , se aproba cu unanimitate de
voturi, fara modificari sau adaugiri.
Domnul presedinte de sedinta Solzaru Cristea prezinta proiectul ordinii de zi a sedintei
extraordinare,astfel :
1- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2008
2- Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 200.000 lei din fondul de rulment
Domnul presedinte Solzaru Cristea supune la vot proiectul ordinii de zi a sedintei, se aproba cu
unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea primului punct din ordinea de zi a sedintei :
-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2008.
Se da cuvantul domnului Moldoveanu Marius, primarul comunei Dragos-Voda , pentru a prezenta
acest proiect de hotarare, pe fiecare suma care a fost inscrisa pentru rectificare ,atat la capitolele de
cheltuieli cat si la cele de venituri.
Dl. primar –la Centrul de zi pentru peimire copii scolari si prescolari suma de 60.000 lei este alocata
pentru plata salariilor angajatilor . Deoarece nu sunt resurse finaciare suficiente nu s-a putut intocmi
un buget de venituri si cheltuieli la Centrul de zi .
De aceea la Centrul de zi se intocmesc bugete partiale , in functie de sumele allocate cu aceasta
destinatie de catre Consiliul Judetean Calarasi prin Directia de asistenta sociala.
Dl Stan Ion- in acesta situatie daca Consiliul Judetean Calarasi numai aloca bani Centrul de zi nu
mai poate functiona .
Dl primar-Nu se poate intampla asa ceva doarece sunt asigurari din parte Consiliului Judetean ca se
vor aloca sumele de bani pentru functionarea Centrului de zi , mai ales ca acesta este singurul din
judet care functioneaza .
Deorece nu mai sunt discutii pe margine acestului proiect de hoatarare dl Slzaru Cristea ,presedintele
sedintei , supune la vot , se aproba cu 11 voturi pentru.
In continuare se procedeaza la discutarea celui de al doilea punct din ordinea de zi a sedintei :
-Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 200.000 lei din fondul de rulment
Proiectul de hotarare a fost prezenta de dl presedinte de sedinta .
Dl primar-pentru finalizarea lucrarii de investitie la extinderea primariei mai sunt necesari 150.000
lei si 50.000 lei pentru alte lucrari la cladirea existenta precum si amenajarea unui mic parc unde sa
fie amplasat monumental eroilor comunei cazuti in cele doua razboaie mondiale.
Dl Popa Ion-solicita detalierea cheltuielilor effectuate pana la 1.03.2008-necesar si executat ,pe
termene de lucrari.

Dl primar- la prima sedinta prezint toate aceste cheltuieli efectuate la lucrarea de extindere a
primariei si angajez un diriginte de santier.
Dl .Stan Ion –daca la lucrare s-a aprobat un proiect de ce se modifica acesta in timpul executiei.
Dl primar- la acoperis se modifica deorece sunt unele diferente la masuratori ,in urma comandarii
tablei de Lindab.
Dl Stan Ion –lucrarea a fost proiectata initial la suma de 330.000 lei
Dl primar- lucrarea a fost proiectata la suma de 380.000 lei.
Dl Stan Ion- propune modificarea proiectului de hotarare in sensul utilizarii sumei de 150.000 lei
din fondul de rulment .
Dl .presedinte supune la vot acest amendament , se aproba cu 11 voturi pentru.
Proiectul de hoatarare privind utilizarea fondului de rulment se modifica in sensul diminuarii sumei
de la 200.000 lei la 150.000 lei.
Dl .presedinte supune la vot modificarea proiectului de hotarare, se aproba cu 11 voturi pentru.
Deorece nu mai sunt de discutat alte puncte din ordinea de zi a sedintei se supune la vot inchiderea
lucrarilor , se aproba cu 11 voturi pentru.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul process-verbal al sedintei din data de 22.02.2008.
Presedinte de sedinta,

Secretar comuna,

Solzaru Cristea

Adam Viorel

Consilieri locali,
1- Voinea Gheorghe
2- Popa Ion
3- Stan
Ion
4-Nicolae Caliopia
5-Crutu Marian
6-Mitache Gheorghe
7-Piscu Laurentiu
8-Oprea Marian
9-Balus Marian
10-Simion Elena

