ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 09.01.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului
local comunal Helegiu
Consiliul Local a fost convocat în sedinta ordinara cu respectarea prevederilor art. 39 alin(1) din
Legea 215/2001 privind administratia publica locală şi prin dispozitia primarului nr.4 din
05.01.2016.
La sedinta participă 10 consilierii locali .În conformitate cu prevederile art. 30 alin (2) sedinta
este legal constituita participand cel putin 2/3 din consilierii prezenti.
În conformitate cu prevederile art.42 alin. (5) din Legea 215/2001 privind administratia publica
locală ” înaintea fiecarei sedinte secretarul pune la dispozitiea consilierilor în timp util procesul
verbal al şedintei anterioare care a avut loc în data de 21.12.2016.
Pe ordinea de zi este un proiect de hotarare.
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon:doresc să vă reamintesc prevederile art. 46
din din Legea 215/2001 privind administratia publica locală: “Nu poate lua parte la deliberare şi
la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până
la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor
consiliului local.
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.
Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă
de orice persoană interesată.”
Presedintele de sedinta, domnul viceprimar Drug Valeriu, da citire ordinii de zi, si anume:
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea rezultatului anual al contului de executie pe anul 2016”initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian

Se supune aprobarii consilierilor ordinea de zi . Toti consilierii prezenti sunt de acord cu ordinea
de zi.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind stabilirea
rezultatului anual al contului de executie pe anul 2016.
Secretarul comunei doamna secretar Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: se acopera deficitul din excedent.

Domnul consilier Măgdălina Ion: este vorba de contabilitate . Discutăm de doua fonduri, un
excedent şi unul care are un deficit şi vrem sa-l cunoastem. Înseamna ca proiectele de investitii
din 2016 au depăsit valoarea.
Primarul : contul este acelasi , luam din excedent şi acoperim deficitul. Îl chemam pe domnul
contabil sa ne explice.
Domnul contabil Blăniţă Valentin prezinta proiectul de hotarare.
Domnul contabil Blăniţă Valentin: la sectiunea functionare este un excedentde 1milion şi trei
sute de mii iar la sectiunea dezvoltare avem un deficit de 983 de mii.
Domnul consilier Măgdălina Ion: deficitul este din cauza unui proiect?
Domnul contabil Blăniţă Valentin:nu, este vorba despre toate proiectele.
Domnul consilier Măgdălina Ion: avem un cont de excutie, la sectiunea functionare avem un
excedent pe care îl ducem în sectiunea dezvoltare.Îi ducem de fapt în alt cont. De ce survine
deficitul. Nu ne-am încadrat în sumele pe care le-am prevazut..
Domnul contabil Blăniţă Valentin: acea finantare s-a facut din excedent, am luat şi am reîntregit
excedentul.
Domnul consilier Măgdălina Ion: excedentul din 2015 l-ati introdusîn sectiunea dezvoltare la
începutul anului 2016. Ne-am încadrat ca si valoare , doar ca am dus sumele în excedent, iar
astazi ducem în alt cont de executie.
Domnul contabil Blăniţă Valentin: din economiile pe functionare l-am dus pe excedent, cand se
va închide anul 2016, din excedent voi acoperi deficitul şi vom avea un excedent de un million
si trei sute de mii.
Primarul: avem nevoie de aceasta rezerva de bani şi pentru proiectele din fonduri europene ,
pentru partea de cofinantare.Nu am facut tot ce era trecut în lista de investitii de anul trecut.
Sunt bani pe care nu i-am cheltuit.
Domnul consilier Măgdălina Ion: noi nu stiam asta.
Primarul: nu stiati pentru ca nu ne-ati întrebat.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă mai au observatii
cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare prezentat

Nefiind observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi se
aproba în unanimitate.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Drug Valeriu declara inchise lucrarile
sedintei extraordinare a consiliului local Helegiu din 9 ianuarie ,drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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