PROCES _ VERBAL

incheiat azi 09.01 .2020,la sediul Consiliului Local al comunei Sag, cu ocazia sedin{ei de
indatd a Consiliului Local Sag.
Secretarul comunei dl Niergeg Petru face apelul nominal si constatd cd d-na Consilier
Huszti Carmen - Sanda si dl Viceprimar luca Florin lipsesc.
Dl Secretar Nierges Petru citeste Procesul verbal intocmit cu ocazia sedintei de indatd din
data de 23.12.2019, secretarul intreabd dacd sunt obiec{ii cu privire la cele consemnate, ne
existAnd se aprobd cu1'1 voturi pentru.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotdrdre privind alegerea
presedintelui de gedin{a pentru luna ianuarie 2020.
Se citeste referatul d-lui Primar Rogu Flavius - Alin nr 43 107.01.2020
Dl Nierges Petru -Secretar general al comunei , solicitd sd se facd propuneri pentru functia
de presedinte de sedinta.
Dl Consilier Hubert Alexandru - Nicolae propune pe dl Consilrer Darco Leu - Gheorghe.
Secretarul intreabd dacd sunt si alte propunerii, ne existdnd se supune la vot si se voteazd cu
10 voturi pentru, dl Consilier Darco Leu - Gheorghe se abtine.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotdrdre privind acoperirea definitivd
a deficitului la sectiunea de dezvoltare pe anul 2019
Se citegte referatul de necesitate nr.49107.01.2020 ,la proiectul de hotarare initiat de
primar, raportul de specialitate al compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.19106.01.2020
privind acoperirea definitiva a deficitului pe anul 2019.
in sala de sedintd este invitatd d-na Contabil Circiumaru Maria - Loredana, cireia i se
solicita ldmuririi in legaturd cu modul in care au fost cheltuili bani si cum s-a creat acest deficit
in sectiunea de dezvoltare.
D-na Contabil Circiumaru Maria - Loredana. da explicatii cu privire la cele solicitate,
preciz6nd ca se vor evidentia sumele cheltuite in proiectul de hotarAre privind inchiderea
exercitiului bugetar pentru anul 2019.
Dl Presedinte de sedintd Leu Darco - Gheorghe intreabd dacd mai sunt si alte observalii,
ne existAnd supune la vot proiectul de hotdrdre, care se voteazd cu11 voturi pentru.
Dl Hubert Alexandru - Nicolae. Pe pagina de internet al Comunei Sag, la sectiunea SVSU,
documentele incdrcate sunt 0.
Dl Sarbovan Vlad Cdlin: Sd se ia mdsuri pentru ca to{i hidranti de apd sd fie functionali.
Dl Sarbovan Vlad Cdlin: Exista obliga{ia angajdri unei asistente medicale, pentru Scoald,
existd posibilitatea angajirii prin contract de prestdrii servicii.
Dl Hubeft Alexandru - Nicolae:Am fost convocat la consiliul de adrninistratie al Scolii pe
data de 8 ianuarie, au fost prezen{i 3 membri, directorul gcolii a lipsit, dl Orza Adrian a fost
present, sedinta nu s-a desfdsurat ne fiind statutard.

l.le mai existdnd puncte si subiecte de discutat dl Presedinte de sedintd declard gedin{a
inchisd.

Pregedinte de gedinld,
Leu Darco - Gheorghe

A consemnat
Secretar General al Comunei,
Niergeg Petru

