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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 09.01.2017 în şedinţa de indata a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, judeţul Alba, convocată în baza Dispoziţiei primarului nr.1 din
09.01.2017.
Dispoziţia nr. 1 şi proiectul ordinii de zi au fost afişate la afişierul primăriei,
încheindu-se un proces verbal de afişare de către secretarul comunei.
Invitaţiile la şedinţă au fost trimise consilierilor în termen legal, aceştia
semnând de primire în convocator.
Proiectele de hotărâre au fost trimise compartimentelor de specialitate din
cadrul Primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, precum şi comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului local în vederea întocmirii rapoartelor de avizare.
Proiectele de hotărâre sunt avizate de secretarul comunei.
La şedinţa Consiliului local participă un număr de 11 consilieri din totalul de
13, lipsind dl. Velicea D. si dl. Marginean. La şedinţă participă primarul,
viceprimarul şi secretarul comunei Valea Lungă.
În conformitate cu prevederile art. 42, alin.(1)şi (2), şedinţa Consiliului local
este publică, iar lucrările urmează a se desfăşura în limba română.
Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost pus la dispoziţia consilierilor, în
timp util, de către secretarul comunei, în conformitate cu prevederile art.42 alin.5 din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală. În temeiul art.42 alin.5 din
Legea 215/2001, secretarul supune aprobării Consiliului local procesul-verbal al
şedinţei anterioare; procesul verbal fiind aprobat aşa cum a fost redactat, cu 11 voturi
pentru. În temeiul art.42 alin. 6 din Legea 215/2001, procesul verbal şi documentele
care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special care a fost
numerotat, sigilat şi semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către secretarul
comunei.
În temeiul art.35 şi art.41 din Legea 215/2001 urmează să conducă şedinţa
domnul consilier Bocea Lucian Emilian ales preşedinte de şedinţă pentru următoarele
3 luni(decembrie 2016, ianuarie si februarie 2017).
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, consiliul local adoptă hotărâri cu
votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
În temeiul art.43 din Legea 215/2001 primarul supune aprobării Consiliului local
ordinea de zi a şedinţei:

1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local al
comunei Valea Lunga la data de 31.12.2016.
Iniţiator- Puşcă Vasile-primar

Se supune la vot ordinea de zi . Se votează cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi – proiect de hotărâre privind aprobarea
utilizarii excedentului anual al bugetului local al comunei Valea Lunga la data de
31.12.2016.
Dl. Bocea prezintă proiectul de hotărâre, referatul compartimentului
contabilitate din cadrul primăriei şi raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului Local.
Dna.contabila- exista 2 sectiuni de functionare si de dezvoltare a bugetului si platile
la fel se fac pe doua sectiuni, dezvoltare pentru investitii si functionare pentru
cheltuieli si salarii;
- Ce inseamna deficit: numerar disponibil efectiv care exista in trezorerie si
necheltuiti; pe sectiunea de functionare din hotarare au ramas 130.117,86 lei,
adica bani necheltuiti, care dupa lege si normele de inchidere trebuie transferati
intr-un cont general, excedent al bugetului local;
- La fiecare sfarsit de an se constituie excedent sau deficit; la sfarsitul lui 2015
am avut o suma de 364 mii lei, care s-au adunat in timpul anului, bani
necheltuiti; din excedentul existent la sfarsitul anului, noi am luat 2 miliarde,
banii acestia nu pot utilizati , cheltuiti, decat pentru investitii,
- Noi in 2016 am luat 200 mii din contul respectiv, acum la sfarsitul lui 2016,
desi erau banii nostri, trebuia sa-i dam inapoi; pentru ca nu am avut 200 mii, am
dat numai 137, cat au ramas necheltuiti la sfarsitul lui 2016
- Pe sectiunea de dezvoltare am mai avut 7.700 lei
- Cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare constituie excedentul bugetar,
adica 137.171 lei, care i-am virat in contul general de excedent
- Trebuie facuta o hotarare prin care se aproba deficitul si excedentul, banii se
vor folosi pentru investitii
Dna. Aftenie- in bugetul de executie pe decembrie nu exista nici un capitol pe minus
Dna. Contabil- nu exista nici un capitol pe minus
Dna. Aftenie- pai deficitul ar trebui sa fie pe minus
Dna. Contabil- deficitul in sensul legii, din ceea ce eu v-am prezentat, reprezinta
diferenta dintre cei 200 mii, pe care i-am imprumutat din contul respectiv si pe care nu
i-am avut la sfarsitul anului, am avut doar 137 mii si 200 mii – 137 mii fac 62 mii si
ceva
Dna. Aftenie- sa va uitati pe hotararea cu executia
Dna. Contabil- din excedentul existent la sfarsitul lui 2015, 200 mii, pe care trebuia
sa-i restituim la sfarsitul lui 2016, neavand 200 mii, am restituit 137 mii, diferenta
reprezinta excedent, in sensul ca nu am avut cei 200 mii, ca sa-i restituim
- Teoretic nu exista un deficit, decat pentru contul de excedent al anului 2015

Dna. Aftenie- tot pe bugetul de executie, este o suma 366.586,53 mii lei- suma totala
excedent/defict
Dna. Contabil- nu stiu unde va uitati dvs.
Dna. Aftenie- pe bugetul de executie din decembrie, 21.12.2016
Dna. Contabil- la ce data aveti executia respectiva?
Dna. Aftenie- din 13.12.2016
Dna. Contabil- au mai fost 20 de zile in care au mai intrat bani, s-au mai facut plati
- Sunt bani care raman de pe un an pe altul, inainte se numea fondul de rulment,
acum este excedent si deficit, practic am luat un imprumut din contul nostru si
la sfarsitul anului trebuie dati inapoi
Dna. Aftenie- nu se pot tine luna aceasta banii pentru cheltuieli de functionare?
Dna. Contabil- nu, sunt doar pentru investitii
Dna. Aftenie- noi practic avem, 200 mii pe 2015 plus 302 mii pe 2016?
Dna. Contabil- nu, la sfarsitul lui 2016 avem excedent de 302 mii lei, total
- Fiecare articol din hotarare inseamna altceva
Dna. Aftenie- am crezut ca se aduna
Dna. Contabil- nu se aduna, sunt distincte, sunt bani neutilizati
Se supune la vot şi se votează cu 11 voturi pentru din totalul de 11.
Se adoptă hotărârea nr. 1
Ordinea de zi fiind epuizată dl. Bocea declară şedinţa închisă.
VALEA LUNGĂ, 09.01.2017
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