
            ROMÂNIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA

PROCES  VERBAL

                     Incheiat astazi 09.01.2015 in sedinta de îndată a Consiliului local Cocora, 
convocat prin dispozitia primarului nr.2 din 08.01.2015, la care participa 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri in functie.
                      Participa de drept primarul si secretarul  comunei iar ca invitat participă 
doamna  Manea Valerica- inspector(contabil)  in cadrul  de specialitate al primarului.
                     Sedinta este legal constituita si isi poate incepe lucrarile.
                     Întrucât a trecut trei luni de la alegerea preşedintelui de şedinţă este necesară 
alegerea unui nou preşedinte de şedinţă care să conducă lucrările sedinţelor de consiliu local 
pentru următoarele trei luni.
                     Domnul consilier Dragosin Aurel-decanul de vârstă propune ca preşedinte de 
şedinţă pentru următoarele trei luni pe domnul consilier Ardeleanu Ion.Nemaifiind alte 
propuneri se supune la vot propunerea domnului consilier Dragosin Aurel şi este aprobată cu
unanimitate de voturi.
                     Domnul consilier Ardeleanu Ion este invitat la prezidiu pentru a prelua 
conducerea lucrărilor şedinţei.
                     Domnul consilier Ardeleanu Ion  preşedintele de şedinţă, înainte de a anunţa 
ordinea de zi invită secretarul  comunei să dea citire procesului verbal al şedinţei  anterioarea
care a avut loc în data de 22 decembrie 2014.
                     Supus la vot procesul verbal a fost aprobat cu unaminitate de voturi.
                     Domnul consilier Ardeleanu Ion -preşedintele de şedinţă anunţă ordinea de zi 
care este următoarea:
                      -proiect de hotărâre privind  utilizarea excedentului anilor precedenţi al 
activităţilor finanţate integral din venituri proprii;
                      -proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul anilor 
precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2014.
                      Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
                      Se intră în  ordinea de zi şi se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenţi al activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii.
                      Se trece la discuţii  şi se dă cuvântul domnului consilier Toader Vasile care 
arată în cuvântul său necesitatea aprobării utilizării excedentului acum la început de an 
pentru a ne putea mişca întrucât nu este aprobat bugetul local pe anul 2015, el fiind în faza 
de proiect.

                      Se declară de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată.



                       Se dă cuvântul domnului consilier Vlad Dorel care arată în cuvântul să că este 
necesar să aprobăm în perioada următoare bugetul local pe anul 2015 pentru ca activitatea 
instituţiei să se poată desfăşura în condiţii normale.
                      Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anilor precedenţi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
                      Se trece la următorul punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul doamnei Manea 
Valerica-inspector(contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru a 
prezenta raportul la proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul anilor 
precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2014.
                      Se trece la discuţii pe marginea acestui punct al ordinii de zi şi se dă cuvântul 
domnului consilier Dragosin Aurel care arată în cuvântul său faptul că această măsură era 
necesară având în vedere că în bugetul local aveam excedent din anii precedenţi iar la 
secţiunea de dezvoltare am avut deficit, această acoperire a deficitului venind să echilibreze 
veniturile şi cheltuielile.
                      Se declară de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată.
                      Se dă cuvântul domnului consilier David-Stanciu Marian care arată în cuvântul
său că, suma din excedent vine să acopere deficitul secţiunii de dezvoltare cu suma care a 
fost deja folosită în anul 2014 pentru acoperirea unor cheltuieli cure.nte.
                      Se declară de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată.
                      Nemaifiind înscrieri la cuvânt se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind acoperirea definitivă din aexedentul anilor precedenţi a deficitului secţiunii de 
dezvoltare pentru anul 2014 în forma prezentată şi este aprobată cu unanimitate de voturi.
                      Nemaifiind alte discuţii,  ordinea de zi fiind epuizata, domnul  consilier 
Ardeleanu Ion - presedintele de sedintă, declară închise lucrările şedinţei.
                       Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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