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incheiat astazi 0B IANUARIE: 2020 in gedin!6 extraordinara a Consiliului Local al comunei
Predeal Sdrari, Judplul Prahova, gedinla ce a avut loc in sala de gedin{e a primdriei gi la care
participa 10 consiliefi din trltalul de 10 c6r{i suntin componenla consiliului local.

convocarea consilierilor in gedinla s-a fScut prin dispozilia nr,5 din 07 01 ,202Q datd de c6tre
domnul EUGEN TOADER primar al comunei Predeal Sdrari, judelul Prahova,

Doamna consilier DITA ILEANA - pregedinte de gedinla supune spre aprobare procesul
verbal de la gedinta ordinara a Consiliului Local din data de lB,DECEMBRlE20ig proces verbal
ce a fost pus la disfozilia domnilor consilieri in timp util de cdtre domnul CONSTANTIN CHITU *
secretar general al Qomunei.

Cei 10 consilief"i prezenli sunt de acord cu acesta constatdndu-se cd au fost cuprinse toate
discutiile purtate prepum gi modalitatea de desfdgurare a gedinlei.

Doamna consilipr DITA ILEANA - pregedinte de gedinla deschide gedinla, propune 9i supune
spre aprobare urma!orul proiect al ordinei de zt:

l,'l,Referatul $e aprobare r: acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor
precedenti, comuna Prederal Sdrari a deficitului sec{iunii de funclionare gi de dezvoltare an201g
cu suma de 52,174,35 lei, 9i respectiv 367,265,31 lei, intocmit gi prezentat de cdtre domnul
EUGEN TOADER - primar al comunei;

2 Proiect de frotdrAre cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
local al anilor precpdenti, comuna Predeal Sarari a deficitului secliunii de funclionare gi de
dezvoltare an 2019 cu s;uma de 52.172,35 lei, gi respectiv 367 ,265,31 lei, proiect iniliat gi

prezentat de cdtre dOmnul EUGEN TOADER - primar al comunei;
3.Raport de $pecialitate al compartimentului de resort al primdriei intocmit gi prezentat de

cdtre citre doamna I|RASCAU lRlS ELENA consilier cu atributii de contabil in cadrul aparatului de
specialitate al prima(ului comunei Predeal Sdrari;

4,Raport con.1un de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei
PREDEAL SARARI prezentat de cAtre domnul CONSTANTIN ST0ICA pregedinte de comisie;

5,Avizul secretarului general al comunei domnul CONSTANTIN CHITU;
6.Discutii,

ll,lnformarea bonsilierilor, intrebdri,
Se consulta don"inii cortsilieri dacd mai sunt 9i alte probleme de introdus pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte probleme de introdus pe ordinea de zi se supune la vot proiectul ordrnei de zi

care este aprobat in unanirnitate de cdtre cei 10 consilieri prezenti

Se prezinti mat{rialele de la punctul I al ordinei de zi dupd care se trece la discu!ii,
Nefiind problem$ deos;ebite se supune spre aprobare proiectul de hotdrdre care este aprobat

in unanimitate de cd{re cei 10 consilieri prezenti in forma prezentatS,

Se trece la ultimt]ll punct al ordinei de zi - informarea consilierilor, intrebdri,
l,Domnul consiliBr GHEORGI-1E CERNAT intreaba dacd proiectul de gaze este finalizat ?

2,Domnul EUGEN TOADER primar ai comunei raspunde cd proiectul nu este finalizat, acesta
este in procedurd de achizilie publicd,

Nemaifiind alte $robleme, de comun acord se stabilegte cd gedinta consiliului local din luna
IANUARIE 2020 sit aibd loc in data de 27 ,01,2020 ora 8,00 avdnd la ordinea de zi urmdtorul
proiect:



l,Proiect de

Judelul Prahova
primar al comunei;

2.lnformarea

Nemaifiind alte

Drept pentru ca

Preged

6re cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Predeal 36rari,
anul 2020, proiect initiat 9i prezqntat de cdtre domnul EUGEN TOADER

silierilor, intrebiri,
robleme gedinla a luat sfArgit,

s-a incheiat prezentul proces verbal,
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