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PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi, 24.04.2019, cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local Albestii de 

Arges. 

 La sedinta participa de drept: 

- d-l Popa Gabriel– Primarul Comunei Albestii de Arges; 

- d-na Elena Isfan – Secretarul Comunei Albestii de Arges; 

- d-l Scarlat Niculae – Viceprimarul Comunei Albestii de Arges. 

D-na secretar Elena Isfan face prezenta consilierilor, constatandu-se faptul ca sunt 

prezenti 13 consilieri din cei 15 consilieri in functie, absenti fiind d-nii: Bostina Dan si Scarlat 

Niculae; se supune spre aprobare procesul-verbal din sedinta anterioara, acesta fiind in 

unanimitate  de catre d-nii consilieri prezenti.  

D-l Presedinte de sedinta, Heresanu Ion citeste proiectul ordinii de zi : 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

comunei Albestii de Arges, pe anul 2019. 

Proiectul ordinii de zi este supus la vot, acesta fiind aprobat in unanimitate de catre 

consilierii prezenti. 

D-l primar, Popa Gabriel propune spre aprobare proiectul de hotarare privind 

aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Albestii de Arges, pe anul 2019, 

modificat ca urmare a propunerilor din sedinta anterioara, din partea: 

-  d-lui consilier Sava Vasile care a propus: alocarea sumei de 30 mii lei la capitolul 

70.07 Alimentare cu gaze, suma ce fusese alocata la capitolul 67.02. subcapitolul 67.02.06 

(sport) si alocarea sumei de 10 mii lei de la capitolul 51.02 art.20.30. alin.20.30.01 (reclama si 

publicitate) la capitolul 70.07 Alimentare cu gaze. 

- d-lui Zdreala Vasile-Cristian care sustine amendamentul din sedinta anterioara ca 

„suma de 30 mii lei de la lucrarea de la terenul de fotbal din Plute sa fie alocati pentru 

extinderea retelei de gaze in satul Dobrotu, pe ulita Scarlat si ca bugetul va fi aprobat numai 

cu aceste amendamente propuse de mine si de consilierul Sava Vasile ”. 

Presedintele de sedinta, Heresanu Ion supune la vot proiectul de buget prezentat; se 

voteaza astfel: 12 voturi „pentru”; d-l consilier Popa Petre nu participa la vot. Se adopta HCL 

nr.24 / 2019. 

 Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei si le multumeste 

tuturor pentru participare.  

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 

 

          Presedinte de sedinta,                                                      Secretar, 

          Consilier local,                                                           ELENA ISFAN 

        HERESANU ION 


