
COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

P R O C E S V E R B A L

Incheiat astazi, 12 decembrie 2014, in sedinta de indata, legal constituita,

a Consiliului Local al comunei Crucea

La ora 9, secretarul comunei Crucea, declara deschise lucrarile sedintei , anuntand ca

din cei 12 consilieri in functie, sunt prezenti 9 , absenti fiind domnii consilieri : Sandu Gheorghe,

Vasile Gheorghe si Ion Lucian.

Deoarece s-a incheiat perioada in care doamna consilier , Marinca Marcela, a fost

presedinte de sedinta, secretarul comunei solicita propuneri din partea consilierilor pentru

desemnarea altui presedinte .

Domnisoara consilier , Constantin Ioana, propune pe domnul consiler ,Dragan Dorel.

Domnul consilier , Dobrin Iosif, propune pe domnul viceprimar, Butoi Ion.

In urma votului , presedinte de sedinta , pentru urmatoarele trei luni , a fost ales domnul

Dragan Dorel.

Acesta preia conducerea sedintei si anunta ca la lucrarile acesteia mai participa

primarul comunei , domnul Frigioi Gheorghe si doamna inspector contabil , Diaconu Dorina.

In conformitate cu prevederile art.43,pct.5 din Legea nr.215/2001, inainte de inceperea

sedintei s-a pus la dispozitie procesul verbal al sedintei anterioare.Acesta a fost supus la vot si

aprobat in unanimitate deoarece nu au fost observatii in legatura cu cele consemnate.

Presedintele de sedinta a dat cuvantul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a

sedintei .

Dupa prezentarea ordinii de zi si aprobarea acesteia, doamna consilier , presedinte de

sedinta, invita pe primarul comunei sa prezinte expunerea de motive la proiectul de hotarare

privind alocarea sumei de 43 800 lei din bugetul local pe anul 2014, in vederea organizarii unei

activitati distractive pentru copiii din comuna Crucea si acordarea unor pachete cadou cu

ocazia sarbatorilor de iarna.

Se da cuvantul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare,

protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de

hotarare.

Se trece la discutii.

Se inscrie domnul consilier , Stanescu Constantin.

Dumnealui atrage atentia ca printre cei care beneficiaza de venitul minim garantat sunt

persoane care castiga mult mai mult decat este cuantumul admis de lege pentru acordarea

acestui ajutor social. Acestia muncesc la negru, castigurile fiind substantiale.Propune , ca pe

viitor, anchetele sociale sa se faca temeinic, analizand mai multe date adunate din teren.



Domnul consilier , Dragan Dorel, sustine propunerea domnului consilier , Stanescu

Constantin, motivand ca si el cunoaste cateva persoane care sunt in aceasta situatie.

Domnul consilier , Dobrin Iosif, intervine spunand ca aceste anchete sociale se fac din

trei in trei luni si pe baza declaratiilor pe propria raspundere.Este posibil ca , in momentul cand

declara veniturile, persoanele respective sa fie chiar la nevoie si ca aceste castiguri sunt

sporadice neputand fi urmarite.

Propune ca fiecare caz sa fie analizat.

Nefiind alte discutii , se supune la vot proiectul de hotarare prin care se va aloca suma

de43800 lei in vederea acordarii de pachete cadou ,cu ocazia sarbatorilor de iarna 2014, pentru

copiii scolari si prescolari , copiii si adultii cu handicap, persoanele varstnice aflate in evidentele

compartimentului de asistenta sociala,precum si altor persoane beneficiare de ajutor social din

cele sase sate ale Comunei Crucea.

Doamna presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta

expunerea de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.

La solicitarea domnului primar, expunerea de motive este prezentata de doamna

Diaconu Dorina, inspector contabil in cadrul aparatului de specialitate al acestuia.

Se da cuvantul comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare,

protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de

hotarare.

Se trece la discutii .Nu s-a inscris nimeni la cuvant.

In continuare , se trece la vot. Cu 9 voturi pentru, proiectul de hotarare

privindrectificarea bugetului local pe anul 2014 a fost aprobat.

Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta , doamna consilier Marinca

Marcela , declara inchise lucrarile sedintei, multumind pentru participare.

Presedinte de sedinta, Secretar,

Dragan Dorel Reveicuta GURGU


