JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 11.12.2014, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Piteşti.
Şedinţa a fost convocată de viceprimarul Municipiului Piteşti Constantin Cornel Ionică, convocatorul fiind înregistrat sub nr.56071/11.12.2014.
La şedinţă participă de drept:
- dl Constantin - Cornel Ionică - Viceprimarul Municipiului Piteşti;
- dl Iosiv Cerbureanu - Secretarul Municipiului Piteşti;
Participă ca invitaţi: directorii executivi ai direcţiilor şi şefii
compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
directorii şi reprezentanţii societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului
local.
La şedinţa consiliului local participă reprezentanţi ai mass - media locală.
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezenţa consilierilor,
constatându-se:
- consilieri în funcţie - 23;
- consilieri prezenţi - 22.
- consilieri absenţi - 1 (doamna consilier Sanda Cristina Fulga).
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Nicolae - Valeriu Zărnescu.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolae - Valeriu Zărnescu supune la vot
motivarea absenţelor doamnei consilier Zoană Maria Gabriela de la şedinţa
extraordinară a consiliului local din data de 25.11.2014 şi de la şedinţa ordinară a
consiliului local din data de 27.11.2014, care sunt aprobate în unanimitate de
voturi.
Doamna consilier Zoană Maria Gabriela adresează mulţumiri domnilor
consilieri pentru colaborare în activitatea depusă şi face precizarea că nu participă
la votul niciunui proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolae - Valeriu Zărnescu supune la vot
proiectul ordinii de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolae - Valeriu Zărnescu supune dezbaterii
punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de viceprimarul
Constantin - Cornel Ionică privind rectificarea bugetului municipiului Piteşti pe
anul 2014.”
Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:
- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
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- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face precizarea că la acest proiect de
hotărâre există o modificare de ultimă oră pe care o va prezenta doamna Marilena
Sandu, Şef Biroul Buget.
Marilena Sandu, Şef Biroul Buget din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Piteşti, prezintă modificările şi completările propuse la
acest punct de pe ordinea de zi.
Astfel, întrucât după transmiterea proiectului de hotărâre, Direcţia de
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti a transmis instituţiei noastre adresa
Direcţiei de Sănătate Publică Argeş prin care se comunică repartizarea, în baza
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare, a sumei de 29 mii lei pentru plata
hotărârilor judecătoreşti pentru personalul din cabinetele medicale şcolare,
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Piteşti pe anul
2014 se modifică şi se completează astfel:
• La art. 2:
- lit. c) va avea următorul cuprins:
,,c) în sensul suplimentării cu suma de 29 mii lei la capitolul 66.02
,,Sănătate“, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii”, paragraful 50
„Alte instituţii şi acţiuni sanitare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”;”
- lit. c) devine lit. d), iar celelalte litere se renumerotează.
• Anexa nr. 1 se completează la codul 42.02 „Subvenţii de la bugetul de
stat” şi la codul 42.02.41 „Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii”,
cu suma de 29 mii lei, iar totalul anexei se recalculează.
• Anexa nr. 5 se completează cu modificările la bugetul Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, capitol cod 66.02, subcapitol cod 50,
paragraf cod 50, titlu cod 10, articol cod 10.01 cu o valoare a modificării de 29 mii
lei.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, cu
modificările şi completările propuse de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de
voturi, devenind
Hotărârea nr. 485/11.12.2014.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolae - Valeriu Zărnescu supune dezbaterii
punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre iniţiat de viceprimarul
Constantin - Cornel Ionică privind rectificarea bugetului activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014.”
Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:
- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul viceprimar Laurenţiu - Marian Zidaru face precizarea că în această
dimineaţă a participat la o şedinţă la Instituţia Prefectului Judeţului Argeş în urma
căreia s-a stabilit în ultimul moment că trebuie să se convoace această şedinţă a
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consiliului local pentru rectificarea bugetului întrucât în perioada 15 - 19
decembrie se mai fac plăţi şi trebuie aprobat bugetul local.
Domnul consilier Dumitru Tudosoiu prezintă câteva date cu privire la
convocarea în şedinţă de îndată a consiliului local pentru rectificarea bugetului
local, avându-se în vedere că toţi consilierii locali fac parte din consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Piteşti. Astfel, în urma
aprobării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74 din 2014, pentru anul 2014 se
va asigura plata integrală a salariilor şi vor fi achitate integral şi sumele stabilite
prin hotărârile judecătoreşti aferente anului 2014. De asemenea, domnul consilier
menţionează că, deoarece nu au fost suficienţi bani pentru judeţul Argeş, întrucât
judeţul Argeş se află pe primul loc din ţară în ceea ce priveşte hotărârile
judecătoreşti câştigate în instanţă, vor fi plătite şi sumele aferente pentru plata
drepturilor judecătoreşti din anul 2015 în cuantum de aproximativ 45%.
Totodată, domnul consilier face precizarea că, în urma unei videoconferinţe
cu reprezentanţi din cadrul guvernului şi din cadrul ministerului, se intenţionează
ca în luna ianuarie, în funcţie de aprobarea bugetului, să se mai vină cu o asemenea
ordonanţă prin care să se prevadă plata sumelor rămase pentru anul 2015 şi plata în
avans a sumelor pentru anul 2016.
Domnul consilier Mariean Neacşu doreşte să afle câte persoane beneficiază
de aceste plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti la nivelul judeţului
Argeş şi care este cuantumul sumelor.
Domnul consilier Dumitru Tudosoiu precizează că data viitoare va oferi o
informare în acest sens, cel puţin la nivelul municipiului Piteşti, deşi sistematic mai
vin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau hotărâri executorii care
trebuie puse în aplicare, astfel că numărul lor variază de la o săptămână la alta.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, în forma
propusă de iniţiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind
Hotărârea nr. 486/11.12.2014.
Domnul preşedinte de şedinţă Nicolae - Valeriu Zărnescu declară închise
lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae - Valeriu Zărnescu
SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu

Red. Alina - Mihaela Constantin
1ex.
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