ROMANIA
JUDETUL ALBA
PRIMARIA COMUNEI ROSIA MONTANA
Nr. 113 din 9 ianuarie 2018
Minuta
sedintei de indata a Consiliului local in data 9 ianuarie 2018.
Intocmita astazi 9 ianuarie 2018 in urma sedintei de indata a Consiliului local al comunei
Rosia Montana din data 9 ianuarie 2018.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 1 din 8 ianuarie 2018.
La sedinta au participat 11 consilieri, sedinta fiind legal constituita.
A fost supus dezbaterii un proiect de hotarare, initiat de primarul comunei si anume:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
Sectiunii de Dezvoltare an 2017 in suma de 48823,39 lei din excedentul bugetelor locale din anii
precedenti, contul de executie a bugetului local a celor doua sectiuni, respectiv Sectiunea de
Functionare si Sectiunea de Dezvoltare la data de 31.12.2017, conform anexelor si aprobarea
utilizarii temporare a sumei de 200000 lei pentru acoperirea golului de casa, suma provenita din
excedentul anilor precedenti, suma ce se va utiliza pentru plata drepturilor salariale si alte cheltuieli
cu bunuri si servicii - Sectiunea de Functionare.
Sa trecut la prezentarea si supunerea la vot a punctului unu al ordinii de zi, pe
articole si in ansamblu, acesta se aproba de catre unsprazece consilieri din totalul unsprezece
consilieri in functie. In urma votului favorabil a unui numar de unsprazece consilieri in functie, se
adopta Hotararea nr. 1/2018

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de

Dezvoltare an 2017 in suma de 48823,39 lei din excedentul bugetelor locale din anii precedenti,
contul de executie a bugetului local a celor doua sectiuni, respectiv Sectiunea de Functionare si
Sectiunea de Dezvoltare la data de 31.12.2017, conform anexelor si aprobarea utilizarii temporare a
sumei de 200000 lei pentru acoperirea golului de casa, suma provenita din excedentul anilor
precedenti, suma ce se va utiliza pentru plata drepturilor salariale si alte cheltuieli cu bunuri si
servicii - Sectiunea de Functionare.
In conformitate cu dispozitiile art 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala
in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, minuta se va publica pe site-ul
propriu al comunei Rosia Montana.
Presedinte de sedinta,
Morariu Vasile

Intocmit,
Inspector de specialitate
Tomus Elena

