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Nr.  8894 7 07 2014  
 
    P R O C E S – V E R B A L  
   -------------------------------------- 

incheiat azi 3 07 2014 ora 16 in cadrul sedintei extrordinare a  
Consiliului Local Voinesti  

 
   La sedinta participa un numar de 15 consilieri locali din numarul total de 15 din cat este 
alcatuit acesta.  La sedinta participa dl Sandu Gabriel in calitate de primar  
 Dl Ps- Oncescu Marius  intreaba daca sunt obiectiuni asupra procesului verbal al sedintei 
anterioare Nu se fac obiectiuni .  
Dl Ps  citeste ordinea de zi anuntata :  

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Voinesti pe anul 2014   
Supusa la vot ordinea de zi se aproba in unanimitate .  
Dl ps propune intrarea in ordinea de zi si da cuvantul d-nei contabil pentru a  

prezenta  raportul si proiectul de hotarare , anexa in dosar .  
 Aceasta precizeaza ca rectificarea se face  cu suma de 62 mii lei prin virari de  credite de la 
Culte la Drumuri( drumul de la Lunca )  , in trim 3, precum si cu suma de 26 mii lei , urmare a 
virarii sumelor de la APIA.   
 Dl Bucura N in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , comisia a analizat   raportul si 
proiectul de hotarare  si l-a avizat favorabil , in unanimitate .  
  Dl Primar afirma ca aceasta rectificare de 62 mii lei  se face cu virare de la Biserica  Izvoare , iar  
cand vine rambursarea de la PNDR  se vor duce inapoi .  
 Dl Erculescu Ghe intreaba cand incepe lucrarea la Biserica de la izvoare ? 
Dl Primar –raspuns in jurul datei de 7 iulie 2014 .  
 Dl Ps vazand  ca nu mai sunt alte discutii supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in 
unanimitate .  
 Dl Primar anunta consilierii ca pe data de 8 iulie la Primarie va fi un seminar cuprins in Proiectul 
cu Campusul preuniversitar , fiind invitati si din  partea ISJ Dta , presa , de aceea invita si 
consilierii sa participe la aceasta actiune .  
    Dl Ps considerand epuizata  ordinea de zi propune incheierea lucrarilor sedintei  lucru cu care 
consilierii sunt de acord.    
 Drept pentru care am incheiat prezentul in 2 exemplare .  
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