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MINUTĂ

privind desfăşurarea şedinţei esxtraordinare a Consiliului Local din
8.12.2016,convocata de indata
Convocarea consiliului local in sedinta ordinara a fost făcută in baza Dispozitiei nr.
306/7.12.2016 fiind inaintate invitatiile de participare inregistrate cu nr.11883/7.12.2016 prin
Convocatorul nr.11884/7.12.2016 ,in care au fost precizate data,ora si locul desfasurarii
sedintei,precum si propunerea de ordine de zi.
In sala sunt prezenti 11 consilieri locali in functie .Absenti : dl. Gulianu Costel,dl Ion Costin
- Gabriel si dl Pana Ion .D-lui. Florea Dragos - Leonard I-a incetat mandatulul in baza Ordinului
Prefectului nr. 471/22.11.2016.
In sala este presenta si d-ra Nita Felicia - expert in cadrul Biroului financiar contabil .
La sedinta nu participa dl Primar Petre Florin .
D-na secretar supune la vot Minuta de sedinta incheiata cu ocazia desfasurarii sedintei
ordinare a Consiliului Local Crevedia din data de 29.11.2016.
Se voteaza cu 11 voturi pentru . Absenti : dl. Gulianu Costel,dl Ion Costin - Gabriel si dl
Pana Ion.
Presedinte de sedinta ales pentru trei luni incepand cu luna octombrie 2016 este dl.Simion
Vasile .
In sala este prezent si dl. Pana Ion.
Dl. Presedinte - citeste propunerea de ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2016– initiator Primar Petre Florin ;

Dl. Presedinte - supune la vot ordinea de zi
Se voteaza cu 12 voturi pentru . Absenti : dl. Gulianu Costel si dl Ion Costin - Gabriel
Dl presedinte – trece la primul punct al ordinii de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 – initiator Primar Petre Florin.
Dl presedinte - da cuvantul d-rei Nita Felicia - expert in cadrul Biroului financiar contabil.

D-ra Nita Felicia -Citeste adresa nr. STZ 695/29.11.2016 inaintata de catre ANAF Dambovita si
inregistrata in cadrul Primariei Crevedia cu nr. 11732/5.12.2016 si nota de fundamentare nr.
11833/6.12.2016 .

Raportul comisiei de specialitate este favorabil.
Dl presedinte – supune la vot proiectul de hotarare .
Se voteaza cu 12 voturi pentru . Absenti : dl. Gulianu Costel si dl Ion Costin - Gabriel
Nu mai sunt alte discutii .
Dl. presedinte declara sedinta inchisa.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SIMION VASILE
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