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coNsrLtuL LocAL AL COMUNEI GALAUTA'

PROCES- VERBAL

lncheiat, azi 6 ianuade 2020, cu ocazia sedintei extraordiDare a Consiliului Local al comunei

Gdldula$, convooata de indati.
$edinla a fost convocatd de cdtre pdmarul comunei Ghlaulaf prin Dispozilia Primarului nr'

2 din 6 ianuarie 2020.
La sedi4a participa un numar de 1 1 consilie din I I
Sedin{a este legal oonstituite $i se declarA deschisd.

Dl consilier I$an Alexan&u este pregedinte de $edinF pe o pe oada de tlei luni incepend cu

luna noiembrie 2019.
Dl primar prezintd proiectul ordinii de zi $i face menliunea ci acesta a fost adus la

cuno;ti{i publici prin afiqare :

1. Aprobarea procesului verbal al Sedinlei ordinare a consiliului looal al comunei Gdlauta$ din
data de 20 decembrie 2019;

Iniliator: Morar Monica-Camelia - secretarul general al comunei

Gdldutaq;
2. Aprobarea procesului verbal al qediD[ei extraordinaxe a consiliului local al comunei

GAlAuiaS, convocata de indat4 din data de 23 decembrie 2019;
Inilialor: Morar Monica-Camelia - secretarul general al

GAI6utas;
3. Proiect de hottuare privind aooperirea definitivd din excedennrl bugetului local a deficitului

secliunii de funcjionare gi/sau dezvoltare;
Initriatol Tixan Radu primar

4. Proiect de hottuare privind utilizarea excedentului bugetului general al comunei Gildufaq
Initiator: TAmn Radu primar

5, Proiect de hotdrare pdvind stabilirea salariilor de bazA in anul 2020 pentru funolionarii
pubiici gi personalul contractual din cadrul familiei ocupa{ionale "Administralie" din apaliul

propriu de specialitate al primarului comunei Gdldula!;
Initiatol Tfuan Radu primar'

Dl primar Tdrar Radu, supune la vot prciectul ordinii de zi qi se voteazd cu uunimitate de

voturi, 11 vottui "pentru".
Ordinea de zi fiind votati se tlece la prezentarea malgrialelor'

1. Aprobalea procesului verbal al $edinlei ordinare a consiliului local al comunei Gdldulaq din

data de 20 decembrie 2019;
Initiato| Morar Monica-Camelia secretarul general al comunei G aulaq;

Seqetarul general al comunei pune la dispozilia consilierilor locali procesul verbal al gedinlei

odinare din dala de 20 decembrie 2019, spre consultare ti aprobare.

Discutii I nu sunt.
Consilierii locali aprobi procesul verbal al sedinfei ordinare din data de 20 decembrie 2019,

fErd obiecfiuni.
2. Apiobarea prooesului verbal al gedingei extaordinare a consiliului local al comunei

Gileulag, convocatd de indat4 din data de 23 decembrie 2019;

Iniliatorr Morar Monica-Camelia - secletarul general al comunei Gilauiag;

Secretarul general al comunei pune Ia dispozilia consilierilor locali procesul verbal al Eedinlei

extraordinare, convocati de lndata, din data de 23 decembrie 2019, spre consultare 9i aprobare'

Disculii I nu sunt.
Consilierii locali aproba procesul verbal al sedinlei extraordinare, convocatA de lndat4 din

data de 23 decembrie 2019, fhra obiecliutu
3. Proiect de hofirere privind acoperirea definitivd din excedentul bugetului

secfiullii de functionare $i/sau dezvoltare;
Initiator: Txran Radu - Primax

comuner
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Se prezintA teferatul de aprobare al primarului comunei qi raporhrl de sp

compartimentului de resofi .

Disculii: nu sunt.

Se di citire Proiectului de hotArare avizat favorabil de comisiile de specialitate, se suplrne

votului gi se voleazi cu 11 voturi "penhu', Hotarerea nr.1/2020 privind acoperirea definitivb
din excedentul bugetului local a deficitului secliunii de funcfionare qiA&+ dezvoltare.

4. Proiect de hotirare privind utilizarea excedentului bugelului general al comunei G[liuta$
Initiator: Ttuan Radu - pdmar

Se prezintd referatul de aprobare al pdmarului comunei 9i raportul de specialitate al

compartimentului de resort.
Disculii: nu sunt.
Se dd citire Proiectului de hotErAre avizat favorabil de comisiile de specialitate, se supune

votului si se voteazA cu 11 votud "pentu ', Hotlrarea nr.212020 prbind utilizarea excedentului

bugetului general al comunei Giliufa$.
i. proiect de hotdrare privind stabilirea salariilor de bazb in aaul 2020 pentru f,mctionadi

publici qi personalul contactual din cadrul familiei ocupalionate "Administralie" din apaftul

propriu de specialitate al primarului comunei G AUF ;

lnitriator: TAran Radu pdmar'
Se prezinte referatul de aprobare al primarului comunei $i rapoftul de specialitate al

compaltimentului de resofi .

Disculii: nu sunt.
Se db citire Proiectului de hofirare avizat favorabil de comisiile de specialitate, se supune

votului $i se voteazd cu 11 voturi "pentru", HotirArea nr.3/2020 privind stahilirea salariilor de

bazi in anul 2020 pentru funcfionarii publici qi personalul contractual din cadrul familiei

ocupationale "Administralie" din apartul propriu de specialitate al primarului comunei

Gnliutat.
Prezentul proces-verbal a fost semnat de preqedintele de $edinla, h fel qi hottu6rile adoptate

secretaml senenl al comunei a semnal de asemenea procesul-verbal al qedinJei ti contasemnat

w
ecialitale al

pentru legalitate hotar6xiie adoptate.

Pretedinte de gedinfi'
Iqan Alexandru 
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