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                                                                  PROCES  - VERBAL 

        Încheiat  astăzi,  21 decembrie 2018, în  ședința de îndată  a Consiliului local  al 

comunei  Pîrjol, județul  Bacău, la care participă 15 consilieri din cei 15 consilieri care compun 

Consiliul local. 

 Ședința  este deschisă de d-l  Ion Alexandrescu, președintele de ședință, care arată  

că  fiind prezenți majoritatea membrilor consiliului local ședința este statutară și  își poate  

începe lucrările, prezentând proiectele  ordinii de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrjol; 

Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință: Supun la vot proiectul ordinii de zi  

al ședinței de astăzi. Se aprobă cu  15 voturi. 

  Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință: Procesul verbal de la ședința 

anterioară a fost afișat la avizierul instituției și pe site-ul instituției, dacă mai aveți completări, 

supun spre aprobare procesul  verbal de ședință din data de  10 decembrie 2018.  Se aprobă cu 

15 voturi. 

 

 Punctul 1 de pe ordinea de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrjol 

 

              Inițiator: Primarul comunei  Pîrjol. 

            Doamna Handoca-Pustianu Maria, consilier în cadrul compartimentului  contabilitate, prezintă 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrjol, pe anumite capitole, 

articole și aliniate  ca urmare a veniturilor încasate, dar și ca urmare a adresei Consiliului Județean 

Bacău, alocare sume impozit pe venit și adresa  AJFP Bacău, alocare sume din cote  defalcate TVA. 

 

Domnul consilier  Ion Alexandrescu, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? Discuții. 

 Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință:  Supun la vot Proiectul de 

hotărâre privind  rectificarea  bugetului  local al comunei Pîrjol, pe anul 2018.; 

     Se  aprobă  Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrjol cu 15 

voturi  din 15 consilieri prezenti. 



Domnul consilier Ion Alexandrescu, președinte de ședință: Fiind epuizate toate punctele 

de pe ordinea de zi declar închisă ședința de îndată a consiliului din data de 21.12.2018. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETAR, 

Consilier, Ion Alexandrescu                                       Margareta Spătaru 

 

 

 


