CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 09 ianuarie 2014,
în sedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş
La orele 16,00 domnul Nicolescu Constantin, Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş
a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt prezenţi 31
de consilieri, lipsind motivat dl. Dumitrache Radu, dl. Prunaru Iulian si d.ra Zevedei
Denisa, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept: doamna Răducanu Viorica, secretarul judeţului,
iar din partea aparatului de specialitate al consiliului judetean şi al unităţilor subordonate,
au participat: d.na Alisa Ciobanu, directorul executiv al Direcţiei Administraţie Publică
Comunităţi Locale, d.na Roxana Stoenescu, şef Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret
Cultură, Dl. Voicu Constantin, directorul Direcţiei Economice, dl. Stoicea Alin,
directorul Direcţiei Tehnice, d.na Ciocănău Niculina, Şef Serviciu Buget, Taxe şi
Impozite, dl. Pena Florian, Administratorul judeţului Argeş, d.na Radu Claudia, consilier
Preşedinte, dl. Badea Marian, directorul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor
Argeş, dl. Iustin Dejanu, directorul adjunct al Muzeului Naţional al Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti, dl. Mazilescu Sorin, directorul Centrului de Conservare şi
Promovare a Culturii Tradiţionale Argeş, dl. Macovei Adrian, directorul executiv al
DGASPC Argeş, dl. Sachelarie Octavian, directorul Bibliotecii Judeţene Argeş, d.na
Simona Şerban, directorul Centrului de Cultruă Brătianu, d.na Pendiuc Gabriela, director
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti.

Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Vă consult dacă aveţi întrebări sau propuneri pentru ordinea de zi. Este vorba despre
anumite rectificări bugetare care trebuie făcute până pe data de 10 ianuarie 2014 cel
târziu.
Supun la vot ordinea de zi - cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se
abţine cineva?
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
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- I -

Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind utilizarea
excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2014 – dl.
Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Vă rog să veniţi domnule director Voicu Constantin să ne daţi câteva detalii.
Dl. Voicu Constantin:
Pe parcursul lunii ianuarie, până la aprobarea bugetului pentru anul 2014 se mai fac
câteva cheltuieli. La acest moment nu se cunosc veniturile şi nici ponderea cheltuielilor
din cursul lunii ianuarie, pentru a acoperii aceste cheltuieli se foloseşte excedentul anului
anterior. Pentru prudenţă, am stabilit suma de două milioane lei. Această sumă vine în
completarea veniturilor care or să apară în cursul lunii ianuarie şi îi folosim numai dacă
este necesar. Această sumă se va întoarce la execedentul anului 2013 pe parcursul
exerciţiului bugetar.
Pentru a putea face aceste operaţiuni, legea finanţelor publice ne obligă să aprobăm
prin hotărârea consiliului judeţean.
Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă mai sunt şi alte întrebări?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.1

- II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acoperirea
deficitului de dezvoltare în sumă de 12.323.964,26 lei din excedentul bugetului local – dl.
Preşedinte Nicolescu Constantin a spus:
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Dl. Voicu Constantin:
Este vorba de excedentul utilizat în cursul anului 2013 la secţiunea de dezvoltare. La
acest moment, suntem obligaţi să facem regularizările între capitolele de bugete.
Diferenţa dintre 12.323.964,26 şi 13.519.259 se întoarce la excedentul bugetar.
Este o regularizare pur tehnică care trebuie făcută până pe data de 10 ianuarie 2014.
Această hotărâre trebuie comunicată finanţelor publice şi aceştia vor face regularizările şi
vor închide excedentul.
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Dl. Preşedinte Nicolescu Constantin:
Consult dacă mai sunt şi alte întrebări?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr.2
Şedinta s-a incheiat la ora 16.15.
P R E Ş E D I N T E,
Constantin NICOLESCU
SECRETAR JUDEŢ,
Viorica RĂDUCANU

CONSILIERI :
SÎRBU GHEORGHE______________
TICĂ MANUEL__________________
MIHĂILESCU VASILE____________
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