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PROCES-VERBAL
LA DATA DE 05.01.2018 ÎN ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ  A

CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA

La  şedinţă  participă  un  nr.  de  11  consilieri,  respectiv:  dl.  Albescu
Adrian, dna. Bîrdea Camelia, dl. Bălăeţ Dumitru, dl. Botgros Ilie, dl. Corlan
Lucian, dna Pop Nicolina, dl. Habian Viorel, dl. Presecan Nicolae, dl. Vrabely
Bela, dl. Vlaşin Viorel, dl. Sfia Ion.

Convocarea  la  şedinţă  s-a  făcut  prin  dispoziţia  primarului  nr.  1  din
05.01.2018.

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire primului proiect de pe ordinea de
zi, privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a
bugetului  local  al  oraşului  Aninoasa  pe  anul  2017  din  excedentul  anilor
precedenţi.

Domnul primar afirmă că  în anul 2017 execuţia bugetară a secţiunii de
dezvoltare a bugetului local al oraşului Aninoasa se încheie cu un deficit de
460609,58  lei  calculat  ca  diferenţă  între  veniturile  totale  a  secţiunii  de
dezvoltare şi cheltuieli totale ale secţiunii de dezvoltare astfel că este necesară
adoptarea unei hotărâri cât mai curând posibil şi nu suportă amânare până la
şedinţa ordinară întrucât trebuie aprobată până pe data de 9 ianuarie 2018

Nemafiind  alte  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 11.

Domnul preşedinte de şedinţă dă citire următorului proiect de pe ordinea
de zi, privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice pe anul 2018.

Domnul primar explică faptul că pentru a putea desfăşura concursurile de
ocupare a posturilor vacante precum şi pentru a putea avea loc în condiţiile legii
promovarea funcţionarilor publici este necesară adoptarea acestei hotărâri

Nemafiind  alte  discuţii  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  fiind
aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv 11.

Nemaifiind  alte  discuţii,  sunt  declarate   închise  lucrările  şedinţei  de
îndată a Consiliului local, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal
în două exemplare.
        Aninoasa la,
          05.01.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZĂ   SECRETAR
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