
 

PROCES VERBAL 

Din 17.09.2020 

            Prezenti 14 consilieri;  

           Presedintele de sedinta Dl consilier Petre Iordan prezinta ordinea de zi a 

sedintei: 

1. Rectificare buget; 

2. Probleme curente; 

 

           Ordinea de zi este supusa votului celor prezenti si este aprobata cu 

unanimitate de voturi.  

           Dl consilier Petre Iordan declara sedinta deschisa. 

          1.  Dna contabila prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea 

bugetului comunei Ganeasa cu suma de 700 mii lei. Sunt prezentate capitolerle 

modificate si anume: 

- Cap 51.20.01.08 ( posta si telecomunicatii) – 300.000 lei; 

- Cap 51.20.01.30 (bunuri si servicii) – 200.000 lei 

- Cap 51.20.01.30.30 (alte cheltuieli) – 200.000 lei 

            

            De asemenea arata ca suma de 100.000 lei se muta de la contul de 

rezerva ( fondul de rezerva) la capitolul 51.20.01.30 ( bunuri si servicii) 

             Este supus votului proiectul de hotarare si este aprobat cu 10 voturi 

pentru si 4 abtineri (Branzei Ioan, Palovici Vasile, Dumitru Doru, Filip Florica). 

 

           2. La probleme curente sunt supuse atentiei celor prezenti doua solicitari 

si anume: 

a. Scoala Gimnaziala Nr 1 solicita aprobarea achitarii cheltuielilor de 

transport pentru cadrele didactice. Se aproba aceasta in unanimitate; 

b. Societatea Geo&Costi solicita Consiliului Local aprobarea reducerii 

platilor pe anul agricol 2019 – 2020, datorate la contractul de arenda 

pentru terenurile apartinand Consiliului Local Ganeasa deoarece  

culturile agricole au fost calamitate  anul acesta in procent de 80%. Sunt 

prezentate procesele verbale  prin care se atesta calamitarea productiei 

agricole  de peste  80% din suprafata cultivata. Solicitarea este supusa 

votului celor prezenti si aprobata in unanimitate. 



          Dl consilier Preda Gheorghe anunta in fata consiliului faptul ca se retrage 

din activitatea politica. Arata ca e cazul sa se retraga deoarece este cazul sa ii 

lasam pe cei tineri sa evolueze si sa arate ceea ce pot face pentru a dezvolta 

comuna in continuare. 

   “ Poate uniii dintr noi, cei vechi, ne-am plafonat. In spatele nostru stau insa 

5.000 de locuitori ai comunei care asteapta de la consilieri proiecte, propuneri 

pentru dezvoltarea comunei. Rog atat consilierii de stanga cat si pe cei de 

dreapta care vor forma noul consiliu local sa conlucreze astfel incat sa fie bine 

pentru comuna noastra” 

            Sedinta este declarata inchisa de catre dl presedinte de sedinta. 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA 

              Petre Iordan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


