ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILIT]L LOCAL
PROCES - VERBAL
al gedinfei extraordinare de indati a Consiliului Local al oragului Plopeni din data de
09 ianuarie 2030

Incheiat astitzi.09 ianuarie2A20, in gedinla de indatd a Consiliului Local al oraqului
Plopeni. Convocarea consilierilor locali s-a fEcut prin Dispozilia nr.3 din 08.01 .2020 a
Primarului oraqului Plopeni, iar invitalia la gedinld s-a fEcut telefbnic, pe e-mail qi in scris cu
o zi inainte de data gedin{ei si a cuprins data, ora, locul gi ordinea de zi a qedinlei. Sunt
prezenli 10 consilieri din totalul consilierilor locali in funclie. Lipsesc domnii consilieri:
Turtoi Octavian, Petre Marius, Nedelcu Viorel qi Furtund Octavian. La qedin{d participa, de
asemenea, primarul oraqului Plopeni, secretarul general al oragului Plopeni, funcfionari din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraqului plopeni.
D-l pregedinte de qedinli supune aprobdrii ordinea de zi:
1. Proiect de hotdrdre privind inchiderea exerciliului bugetar al anului 2}lg - iniliator,
Primarul oraEului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oraqului Plopeni; raport al
serviciului financiar-contabil; avrz al comisiei de specialitate nr.1;
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea report[rii ?n anul financiar urmltor a
excedentului anual cumulat al bugetului local qi utilizarea acestuia pentru acoperirea
temporard a golurilor de cas[ provenite din decalajele intre veniturile gi cheltuielile sec{iunii
de funclionare gi ale secliunii de dezvoltare in anul curent - iniliator, Primarul oraqului
Plopeni; refbrat de aprobare al Primarului oraqului Plopeni; raport al serviciului financiarcontabil; aviz al, Comisiei de specialitate nr.l;
3. Proiect de hotlrdre privind aprobarea reportdrii in anul financiar urm[tor a
excedentului anual cumulat al bugetului de altofinantare, aferent Serviciului Public de
Gospoddrie Comunali al oragului Plopeni qi utilizarea acestuia pentru acoperirea golurilor
temporare de casi inregistrate in anul curent - ini{iator, Primarul oraqului Plopeni; referat de
aprobare al Primarului oragului Plopeni; raport al Serviciului Public de Gospodlrie Comunald
al oragului Plopeni ; ayrz al Comisiei de specialitate nr.l;
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea reportdrii in anul financiar urmdtor a
excedentului anual cumulat al bugetului de autofinan{are, aferent Casei de Cultur6 a oraqului
Plopeni qi utilizarea acestuia pentru acoperirea golurilor temporare cle cas[ inregistrate in anul
curent - iniliator, Primarul oraqului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oragului
Plopeni; raport al Casei de Cultur[ a oraqului Plopeni; aviz al Comisiei de specialitate nr.1;
5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea l-istei provizorii pentru obiectivele de investilii
pe anul 2020, cu finanfare pa(ial[ sau integral[ de la bugetul local - iniliator, Primarul
oraqului Plopeni; referat de aprobare al Primarului oraqului Plopeni; raport al serviciului
financiar-contabil; aviz al Comisiei de specialitate nr.1 ;
Ordinea de zi este aprobat[ cu unanimitate de voturi.
Se prezinti primul punct al ordinii de zi care se ref-er[ la inchiderea exerciliului bugetar
al anului 2019.
D-na Cdzdnescu Rodica informeaza consiliul despre inchiderea exerciliului bugetar al
anului 2019 conform datelor inregistrate in Contul de execu{ie al bugetului local la data de
31.12.2019.La sec{iunea de firnc[ionare este un excedent de 335.347,27 leiiar la sec{iunea de
dezvoltare este un excedent de 93.602,51 lei,
Supus aprobdrii, proiectul de hotdrire este adoptat cu unanimitate de voturi.

La punctul 2 al ordinii de zi se afll proiectul de hot[rdre privind aprobarea reportirii in
anul financiar urmdtor a excedentului anual cumulat al bugetului local Ei utilizarea acestuia
pentru acoperirea temporard a golurilor de casd provenite din decalajele intre veniturile gi
cheltuielile sec{iunii de func}ionare qi ale secliunii de dezvoltare in anul curent.
D-na Cdzdnescu Rodica aduce la cunoEtin{[ c[ excedentul in sumd de 498. 161,31 lei va
fi reportat ir-r anul financiar urmdtor astfbl: 417.061,31 lei pentru acoperirea temporara a
golurilor de casI provenite din decalajele intre veniturile gi cheltuielile sec[iunii de
funcfionare in anul curent qi 81.100 lei flnanciar urmitor a excedentului anual cumulat al
bugetului local Ei uttlizarea acestuia pentru acoperirea temporard a golurilor de cas[ provenite
din decalajele intre veniturile qi cheltuielile ale sec[iunii de dezvoltare in anul curent.
Supus aprobirii, proiectul de hotdrdre este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 3 al ordinii de zi se refer[ la aprobarea report[rii in anul financiar urmdtor a
excedentului anual cumulat al bugetului de autofinan{are, aferent Serviciului Public de
Gospodirie Comunalf, al oragului Plopeni qi utilizarea acestuia pentru acoperirea golurilor
temporare de casd inregistrate in anul curent.
La fbl ca la punctul anterior excedentul anual cumulat al bugetului de autofinanlare,
aferent Serviciului Public de Gospoddrie ComunalS al oraqului Plopeni in sumd de75.318,13
lei se va utiliza pentru acoperirea golurilor temporare de casl inregistrate in anul curent.
Supus aprob[rii. proiectul de hotdr6re este adoptat cu unanimitate de voturi.
Urmatorul punct al ordinii de zi se ref'erd la aprobarea reportlrii in anul financiar
urmdtor a excedentului anual cumulat al bugetului de autofinan{are, aferent Casei de Cultur6
a oraqului Plopeni gi utilizarea acestuia pentru acoperirea golurilor temporare de casl
inregistrate in anul curent.
$i Casa de Culturd a oragului Plopeni are un excedent anual cumulat al bugetului de
autofinanlare de 3.686,02\ei pe care il va utiliza in anul financiar urmdtor pentru acoperirea
golurilor temporare de casd inregistrate in anul curent.
Sr"rpus aprob[rii. proiectul de hot[rAre este adoptat cu unanimitate de voturi.
Ultimul punct al ordinii de zi se referd la pprobarea Listei provizorii pentru obiectivele
de investilii pe anul 2020, cu finanlare pa{ia16 s6u integrald de la bugetul local.
D-na Cdzdnescu Rodica infbrmeazi consiliul despre obiectivele de investilii in derulare
cu finanlare par{iald sau integrali de la bugetul local pentru care trebuiesc efectuate unele
pl[{i p0na la aprobarea bugetului local pe anul 2020, in urma recepfiilor pa(iale sau finale.
Supus aproblrii. proiectul de hotdrdre este adoptat cu unanimitate de voturi.
D-l preqedinte de gedin{6 declar[ inchise lucr[rile qedinlei.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Mihail Cornel RADU

SECRETAR G
Victor

ERAL,
,.*->

