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106/09.01.2019

PROCES-VERBAL
intocmit in sedinta extraordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 09.01.2019

Sedinta a inceput la ora 14,00 si a fost convocata in baza Dispozitiei nr.1/2019 a primarului
orasului Talmaciu.
Sunt prezenti 13 consilieri fiind absenti cs.Draghita Marcela si Stroila Gabriel.
Din partea Primariei participa la sedinta d-nul primar Nicolae Petru Basaraba si d-na
secretar Hanea Violeta.
Presedinte de sedinta este d-nul cs. Carpatorea Dumitru.
La sedinta participa d-nul Istrate Adrian-sef Serviciu contabilitate si d-nul Soima Ilie-sef
Birou Contabilitate.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local
al anilor precedenti, a deficitului Sectiunii dezvoltare din anul 2018 in suma de 3.099.650,72 lei.
D-nul Istrate: este o simpla formalitate. In continuare da citire art. din Legea 273/2006. La
cheltuieli materiale, s-au cheltuit din excedentul anilor precedenti. Nu am avut bani in contul curent
si s-au cheltuit din excedent. In acest moment avem 2,5 milioane excedent, diferenta dintre venituri
si cheltuieli.
D-nul primar: nu am mai folosit banii din imprumut. Nu au terminat lucrarea cei de la
Comtram.
D-nul Istrate: in sedinta ordinara din luna aceasta voi prezenta un raport cu toata
documentatia pentru blocarea creditului la 800 mii lei.
D-nul cs.Popa C-tin: nu-i platiti lucrarile la zi. Nu stiu cum este contractul cu SC Comtram.
D-na cs.Voicu: avem un singur credit?
D-nul Istrate: avem 2 credite. Unul din 2008 si cel din 2015 prelungit pana la finele anului
2018.
D-nul primar: in decembrie am platit o parte din facturi din bugetul local nu din imprumut.
Se poate ca lucrarea sa nu coste cat s-a stabilit initial, sa mai facem niste .
D-na cs.Voicu: mai avem datorii la banci?
D-nul Istrate: da, cel de anul trecut.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi.
D-nul Istrate: vreau sa raspund d-nei Voicu la intrebarea adresata luna trecuta referitoare la
cat din impozitele locale merg pe cheltuieli administrative, respectiv 56,78 % sunt cheltuieli
salariale si 19,19% cheltuieli materiale.
D-nul Soima: procentul nu cuprinde cheltuieli cu reparatiile.
D-nul cs.Popa: ce procent ramane la investitii?
D-na cs.Voicu: asa am calculat si eu anul trecut.
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