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PROCES VERBAL 
AI ~edintei consiliului local Brezoaele din,,data de 28(04/2014 

Lucrarile acestei sedinte au fost deschise de catre secretarul comunei: 
. .. Domnilor consili~ri ati I fost convocati sa participate Ia lucrarile acestei ~edinte extraordinare prin 
Dispoiitia Primarului nr.194 din 25/04/2014,Din consultarea.cbndicii de prezenta rezulta ca sunt preienti 
1lconsilieri, lipsa domnii ALEXANDRU PAUN ~i PATRA$GU ION. . 

Lalucrarile acestei ~edinte participa domnul Primar ,Tudorache Nicolae ~i domnul referent contabil 
SERBUION . 
'I 

· Ordinea de zi : 
1. Proiect de hotarare privind rectificareabugetului comunei Brezoaele din luna aprilie 2014 
2. Diverse. 

Este intrunit cvorumul pentru adoptarea proiectelor de hotarare care figureaza pe ordinea de zi: 
Lucrarile acestei sedinte sunt conduse de domnulSTAN COSTEL . 

I I 

Domnul pre~edinte supune Ia vot procesul verbal al ~edintei din data de 08/04/2014 , proces verbal 
care este adoptat cu unanimitate de voturi ( 11 voturi pentru). 

Domnul pre~edinte supune Ia vot ordinea de zi , care se adopta cu 11-voturi pentru (unanimitate). 
Setrece Ia discutarea proiectelor de hotarare de pe otdinea de zi . 
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului referent contabil care aduce Ia cunostinta 

consiliului local Brezoaele motivele care au stat Ia baza acestei rectificari bugetare ~i anume din analiza 
veniturilor proprii s .. a constatat o cre~tere a veniturilo.r fata de cele estimate initial in buget dupa cum 
urmeaza : cre~tere de 19.000 lei Ia impozitul pe mijloace de transport detinute de persoare juridice ~i 
408.000 lei reprezentnd sebventii pentru finantarea,progr~melor de dezvoltare locala ( subventii primite de 
Ia guvernul Romaniei pentru finalizarea investitiior asfaltare DC 153 Tarta~e~ti .. Brezoaia- Limita judet ~i 

· alimentare cu apa ~i canalizare pe drumurilor secundare ). Aceste Cheltuieli se vor prevede in buget dupa 
cum urmeaza cei 19.000 lei venituri propii merg - 7 mii cap. 70.02 locuinte , servicii ~i dezvoltare publica ~i 
12 mii lei cap. 84.02. Transporturi , iar cei 408 mii lei primiti ca subventie merg : 349 mi lei oa cheltuieli de 
capital subcap. 70.02.05.01 alimentare cu apa ~i 59 mii lei - ctheltuieli de capital Ia subcapitolul Strazi 
84,02.03.03. 

Domnul presedife ~e sedinta intraba daca mai sunt inscrieri al cuvant , nu sunt , supune Ia vot , 
prezentul proiect de hotarare se adopta cu 11 voturi pentru, 0 impotriva , 0 abtineri, devenind HCL nr. 
15/2014 

Se trece Ia punctul DiVerse. 
Nu sunt inscrieri 
Avand in vedere ca numai sunt probleme de discutat domnul pre~edinte declara lucrarile ace~tei 

sedinte incheiate. ,. " ' 
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