J udetul Teleorman
Consiliu) local al municipiului Turnu .. _._...._

PROCESVERBAL
Ineheiat astazi 14.09.2018
Local al municipiului Turnu MagureJe,
in ~edinta de indata a
unde participa 18 eonsilieri din totalul de 19'1n
Tl1TlrnlP

Domnul seeretar jr. Franehevici Daniel deschide ~edjnta ~i informeaza Consiliu! Local ea prin
dispozitia nr. 799 din 14.09.2018, acesta a fost eonvocat In ~edin1a de Indata.
Lipse~te motivat domnul consilier
Din totalul de 19 consilieri :in funclie, 18 sunt
Cracea Claudiu Daniel.
Domnul Secretar jr. Franehevici Daniel supune spre aprobare procesul verbal al ~edintei
ordinare din 30.08.2018 care este aprobat In forma redactatii. eu 18 voturi pentru.
urmatoarea ordine
zi:
Domnul Pre~edinte de ~edinta, Vasile Razvan
I Proiect de howare privind aprobarea rectificarii bugetelor de venituri ~i eheltuieli constituite
~i aprobate de Consiliul Local pe anu12018la nivelul municipiului Turnu
2. Proiect de hotii.rare privind rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Spitalului
Municipal Turnu Magurele.
aceasta fiind aprobatii. cu 18 voturi pentru.
Domnul Pre~edinte supune la vot ordinea de
Domnu!
prezinta proiectul de hotarare nr. 1.
Domnul Pre~edinte: bugetul de venitun ~i cheltuieli se voteaza conform legii, pe capitole,
subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz ~i pe anexe.
Avand In vedere fluctuatia ROBaR 6M din cursu] anului care a determinat majorarea
de
dobanzilor la contractul de credit nr. 17 din 15.11.2007 este necesara
venituri ~i cheltuieli, astfel:
La
de cheltuieli:
51.02.01
- Autoritati executive,
la cap. 51.02 - Autoritii.ti publice =?i
Titlul II - Bunun =?i Servicii, alin. 20.01.30 - Alte bunun =?i servicii pentru intretinere =?i functionare,
se diminueaza prevederea
cu suma de 17 mii lei are aviz favorabil de la eomisia de
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fUnd adoptat cu 18 voturi pentru
-Ia cap. 55.02
privind
publica =?i imprumuturi, alin. 30.01 aferente
datonei
se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 17 mii lei - are aviz favorabil
de la comisia de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, aeesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru
Prin adresa nr. 18/13.09.2018 a Spitalului Municipal Turnu Magurele se solicita aprobarea
bugetului instituliilor finantate integral din
proprii pe trimestrul III,
La partea de cheltuieli:
- la cap. 66.10 Sanatate, subcap. 66.10.06.01 - Spitale generale, ThIu1 I Cheltuieli de personal,
alin. 10.01.17 - indemnizatie de hrana se diminueaza prevederea bugetara eu suma de 55 mB lei are
aviz favorabil de la comisia de specialitate, nefiind diseutii se supune la vot, acesta fiind adoptat eu
18 voturi pentru
- la Titlul II - Bunuri ~i servicii - se rectifica urmatoarele alineate:
se majoreaza
eu
la alin. 20.01.08 - Po=?ta. teJecomunieapi, radio, tv,
suma de 2,20 mii lei - are aviz
de la eomisia de specialitate, nefiind discupi se supune la
vot, aeesta
adoptat cu 18 votun pentru
servicii eu caracter functional se
la alin. 20.01.09 Materiale ~i
bugetara eu suma de 3,50 mii lei - are aviz
de la eomisia de specialitate, nefiind discutii se
la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru
la alin. 20.03.01 - Hrana
oameni, se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 15,09 mii

lei- are aviz favorabil de ]a comisia de specialitate
Domnul consilier Biciu Constantin: ered ea nu ar trebui sa cereti avizul comisiei pentru
ordinea de zi =?i apoi doar discutii
subparagraf, s-a cerut 0 data

Domnul Pre~edinte: nu s-a cerut domnule consilier, fara discutii. Eu am supus votului
dumneavoastra "Ordinea de zi". Dupa ce am citit pdmul proiect de hotarare, nu I-am supus votului,
nici discutiilor, nici interpretl:irilor, 11 voi supune la sfar~it. Alte idei mai sunt?
Domnul consilier Bkiu Constantin: procedural, puteti sa voibiti cu domnul secretar
Domnul Pre~edinte: alte idei mai sunt? Nu, sunt suficiente.
Supus la vot, alineatul este adoptat cu 18 voturi pentru.
- la alin. 20.04.02 - Materiale sanitare se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 11,80 mii lei 
are aviz favorabil de la comisia de specialitate
Domnul consilier Biciu Constantin: nu s-a votat in comisie, nu s-a cerut In comisie votul
pentru fiecare paragraf. Comisia a dat aviz pentru tot proiectul. S-a cerut 0 data ~i gata, nu se mai
cere de 7 ori.
Domnul Pre~edinte: mai este unul ~i scapati domnule consilier.
Supus la vot, alineatul este adoptat cu 18 voturi pentru.
- la alin. 20.04.04 - Dezinfectanti, se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 4,50 mii lei - are
aviz favorabil de la comisia de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu
18 voturi pentru
Domnul Pre~edinte: Discutii sunt? In afara de cea cu votatul in ansamblu? poate mai erau
discutii In comisie, se mai intampla.
- la alin. 59.40 - sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate se majoreaza prevederea
bugetara cu suam de 17,91 mii lei - are aviz favorabil de la comisia de specialitate, neflind discutii se
supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru
Nemafiind discutii domnul Pre~edinte supune la vot proiectul de hotarare In ansamblu, conform
anexelor nr. 1, 1.1, anexei or. 2 ~i anexelor 3,3.1, fiind adoptat cu 18 voturi pentru;
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hofuare nr. 2 care are aviz favorabil de la comisiade
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru.
Nemaifiind discutii, domnul Pre~edinte declara inchisa ~edinta de consiliu.
S-a incheiat prezentul proces verbal In doua exemplare.

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,

Vasile Razvan Delcea

SECRETAR,
Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian
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