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Nr.310/21.12.2017
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 21.12.2017 in sedinta „de indata” a Consiliului Local al Com. Frumusani ce are
loc la sediul Primariei Com. Frumusani.
Sedinta este deschisa de Domnul Duta Paul, Primarul com. Frumusani care arata ca s-au
convocat consilierii prin dispozitia nr.924/20.12.2017, potrivit art.39 alin.4 din Legea nr.215/2001
republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dl Bonciu-Zanfirachi Marius Secretar al com. Frumusani face prezenta nominala a
consilierilor locali si informeaza ca in sala sunt prezenti un numar de 12 consilieri din 13 consilieri in
functie.
Consilieri prezenti:
TONE STELIAN
STOIAN GHEORGHE
GHEORGHE GHEORGHE
CRETU MARIAN
IONITA MIHAIL
MARIN NICOLAE
STAN GEORGETA
ION MARIAN
LAZARESCU NICULAE
TANASE ION
DUMITRU ION
MARIN CEZAR
Lipsesc motivat:;
Lipseste nemotivat: PRUNĂREASA GEORGETA

La sedinta participa Dl.Primar Duta Paul, Dl. Secretar al UAT Bonciu-Zanfirachi Marius,.
Dl. Presedinte DUMITRU ION – supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei din
14.12.2017 ce a fost pus la dispozitie in timp util consilierilor. Se supune la vot si aprobat cu 12 voturi
pentru din 12 consilieri prezenti..
Dl. Presedinte DUMITRU ION, prezinta consilierilor locali ai Com. Frumusani ordinea de zi
care este urmatoarea::
1.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Frumusani pentru anul 2017;
Se consulta cei prezenti daca mai au in vedere si alte puncte, de stricta necesitate, pentru
ordinea de zi a acestei sedinte.
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Nemaifiind si alte puncte se supune la vot ordinea de zi a sedintei fiind aprobata cu 12 voturi
pentru.

I. Are cuvantul Dl. Dumitru Ion – Presedinte de Sedinta, care prezinta punctul 5 pe ordinea de
zi si anume „Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Frumusani pentru anul 2017”.
Dl. Secretar Bonciu-Zanfirachi Marius prezinta succint elemente descriptive ale rectificarii
bugetare solicitate a se efectua prin proiectul de hotarare supus aprobarii. De asemenea, avand in
vedere adresa nr.19587/20.12.2017 comunicata de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Calarasi, sunt supuse atentiei consilierilor, modificarile survenite in anexele prezentate initial, acestia
primind noile anexe refacute si care vor fi supuse aprobarii.
Proiectul de hotarare nr.1 se supune la vot si aprobat cu 12 voturi pentru devenind
hotararea nr.68

II. Diverse.
Are cuvantul Dl. Dumitru Ion – Presedinte de Sedinta, care prezinta urmatorul punct pe ordinea
de zi si anume „Diverse” .
Nemaifiind nimic de discutat, Dl. Dumitru Ion – Presedinte de Sedinta, declara sedinta inchisa.
Prezenta la lucrarile sedintei a fost urmatoarea: Tone Stelian, Stoian Gheorghe,
Gheorghe Gheorghe, Ionita Mihail, Marin Nicolae, Cretu Marian, Lazarescu Nicolae, Ion
Marian, Dumitru Ion, Tanase Ion, Cezar Marin, Stan Georgeta.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
DUMITRU ION

SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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