
Primar,
Ing. chilu~ Ion

CONVOCARE
In conformitate cu prevederile art. 134, alin.( 1), lit. "a" si alin. 4, din Ordonanta

de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunteti convocat In
data de 05.01.2021, ora 11,00 la Sedinta extraordinara cu convocare-de indata- pe luna
ianuarie 2021 a Consiliului Local Cosmesti, care a fost stabilita prin Dispozitia
Primarului nr. 112021 cu urmatoarea ordine de zi:

1. jnsu~irea si aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 29.12.2020;
2. Proiect de hotarare privind: Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a

Bugetului Local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei Cosmesti,
judetul Galati in suma de 460.905,98 lei

3. Diverse
Materialele de sedinta vor fi puse la dispozitie domnilor consilieri cu

o ora inaintea desfasurarii sedintei.
Proiectul este insotit de Raportul de specialitate al aparatului de

specialitate al primarului, iar comisia de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului Local, va inainta avizul cu jumatate de ora inaintea sedintei, catre
secretarul general al comunei, insotit de amendamentele propuse.
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Avizeaza pentru legalitate:
SECRETARUL general al COMUNEI,ZA;ISTINA

Avand In vedere temeiurilor juridice prevazute de dispozitiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 19911997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 133, alin.(2), lit. a) si art 134, alin.(l), lit.i.a" , alin.(4) si alin.(5) din OUG nr.

57/2019 privind Codul administrativ;
e)Hotararii Consiliului Local nr. din 66/26.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de

organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Cosmesti,
In temeiul prevederilor 196, alin.t l ), lit.i.b", din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ,
PRIMARUL COMUNEI COSMESTI validat prin Inchelerea in Camera de Consiliu

a Judeciitoriei Tecuci in dosarul nr. 42351324114.10.2020, emite urmatoarea
dispozitie:

Art.I, Se convoaca Consiliul Local al Comunei Cosmesti, in ~edintii extraordinarii
cu convocare -de indatii- in data 05.01.2021, ora 11,00, in Sala mare a Consiliului
Local Cosme~ti, situatii la Ciiminul Cultural" G-ral Eremia Grigorescu", din comuna
Cosme~ti, jud. Galati.

Art.2. Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse in anexa care face parte
integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. Proiectul este insotit de Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al
aparatului de specialitate al primarului, iar comisia de specialitate nr 1 din cadrul
Consiliului Local, va intocmi avizul si 11 va depune la secretarul general al comunei cu
eel putin jumatate de ora inaintea sedintei, insotit de amendamentele propuse.

Art.4. Materialele care insotesc Proiectele de hotarari, vor fi transmise domnilor
consilieri cu jumatate de ora inaintea sedintei si vor afisate pe site-ul Primariei
Cosmesti: www.primaria-cosmesti.ro.

Art.5.- Prezenta dispozitie se comunica in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului UAT Cosmesti, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului Galati,
doamnelor si domnilor consilieri locali si se aduce la cunostinta publica prin afisare la
sediul Primariei comunei Cosmesti si prin publicarea pe site la adresa: www.primaria-

DIS P 0 Z I I I A nr. 1
Din 05.01.2021

privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara
cu convocare " de Indata"- pe data de 05.01.2021

Str.G-ral Dumitru Darnaceanu. nr. 73. COSMESTI. cod postal 807085; judo Galati; tel.; 0236336227:
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Secretar general al comunei Cosmesti
zai1istina

1. I I I 4. I I
[NV/TAT/ sr SEMNATUR/LE PENTRU LUARE LA CUNO$TINTA:

CONSIL!ERII LOCAL! $1 SUPLEANTII
1. BALHUI DUMITRU E-mail 9. RADU GOGU E-mail
2. BIRL,\DENU EMIL-CONSTANTIN E-mail 10. RO~CA MARICICA E-mail
3. PODARU ZAMFIRICA E-mail II. RO~CA DAN E-mail
4. PADURE FLORIN E-mail 12. CACU MARIAN E-mail
5. BERBECI MARIN E-mail 13. CHIRITA VASILE E-mail
6. ClOT lOAN E-mail 14. LIONTE RADU E-mail
7. COJOCARU COSTICA E-mail 15. MICU CORNEL E-mail
8. NUNU DORU E-mail

1. lnsusirea ~i aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 29.12.2020;
2. Proiect de hotarare privind: Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a Bugetului

Local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei Cosmesti, judetul Galati in
suma de 460.905,98 lei

3. Diverse

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a sedintei extraordinare "de indata", din data de 05.01.2021, ora 11,00

La DISPOZITIA PRIMARULUI nr. 1105.01.2021ANEXA 1



Sedinta a fost convocata prin Dispozitia nr. 335/23.12.2020, pentru data de 29.12.2020, ora 10.00.
Sedinta are loc in sala mare a Ciiminului Cultural "General Eremia Grigorescu" Cosmesti.Mesele

pentru participare la sedinta, au fost asezare la distanta de peste doi metri, toti domnii consilieri,
viceprimarul, secretarul general al cornunei ~i invitatii poarta masca in mod corespunzator si sunt la
distanta prevazuta de lege, pentru evitarea oricaror riscuri de raspandire a coronavirusului.

Efectuarea prezentei s-a facut nornit ~a! de catre secretarul comunei. Sunt prezenti in sala 14
consilieri, este absent domnul Cacu motivat de un eveniment special in familia sa. Secretarul general al
comunei constata ca este cvorum pentru tinerea sedintei, ca sedinta este legal constituita si ca se poate
desfasura conform legislatiei de stare de"~,h~rtain care ne aflam si Regulamentului Consiliului Local
modificat prin Hotararea nr. 17/2020. Tn sala mai este prezent domnul Floroiu Eugen din aparatul de
specialitate al primarului.

Secretarul general al comunei continua, spunand di toate materialele necesare bunei desfasurari a
sedintei au fost aduse la cunostinta do.nriilor consilieri in format electronic si au fost puse la dispozitia
celor care Ie-au solicitat letric si care au veuiisi Ie-au ridicat de la sediul institutiei, Secretarul comunei
da cuvantul presedintelui de sedinta -d-rci Podaru.
D-ra presedinte da citire Ordini ide zi propusa de primar si cum nu sunt alte propuneri, supune la vot

Ordinea de zi in forma prezentata. 'i~ot{\:ei 14 domni consilieri sunt pentru. Avand in vedere
majoritatea de voturi pentru (14), (fl~dirleadOe zi va fi cum a fost propusa de domnul primar.

1 I PY sedinta ordinara 29.12.2020 ." ,'!

PRE~EDINTE DE ~EDINTA: ZAMFIRlCA PODARU
Demnitari de nivellocal: ION TUCHILUS- primarul comunei- prezent
Secretarul general al comunei: Cristina Zaharia - prezent
Invitati: FLOROIU EUGEN -SEF Birou !inanciar contabil-prezent

l. BALHUI DUMITRU .n __ l!~RTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
2. BERBECI MARIN j__!_ARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
3. BIRLADENU EMIL-CONSTANTIN ! PARTlDUL SOCIAL DEMOCRAT P
4. ClOT lOAN I_PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
5. COJOCARU COSTICA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
6. LIONTERADU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P

PADURE FLORIN
---"

7. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT P
8. PODARU ZAMFIRICA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT p
9. CACUMARIAN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL A motivat
10. CHIRIT A VASILE PARTIDUL NATIONAL LIBERAL P
11. NUNUDORU PARTIDUL NATIONAL LIBERAL P
12. RADUGOGU PARTIDUL NATIONAL LIBERAL P
13. RO~CADAN PARTIDUL NATIONAL LIBERAL P
14. RO~CA MARICICA " " PARTIDUL NATIONAL LIBERAL P
15. MICUCORNEL ~)A-a.TIDUL MI~CAREA POPULARA P

Lista de prezenta :
Consilieri locali prezenti:

PROCESUL-VERBAL
al sedintei ordinate a Consiliului Local al comunei Cosmesti,

judetul Galati din 29.12.2020, ora 10,00

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMESTI
-CONSILIUL LOCAL-
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I. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea si
insusirea Procesului verbal al sedintei din 21.12.2020.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca maeerialele au fost trimise in timp util si au fost afisate pe site-ul
institutiei pentru a le vedea fiecare. Nu sunt inscrieri la cuvant, drept pentru care supune la vot pentru
aprobarea si insusirea Procesului verbal al sedintei din 21.12.2020.

Au votat <pentru > un numar de 14 consilieri.
O-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 14

consilieri, Procesul verbal al ~edintei din 21.12.2020 a {ost aprobat ~i insu~it.
II. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca Ia punctul2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare

privind: aprobarea organizarii retelei scolare pentru anullOl1-1011, la nivelut comunei Cosmesti,
judetul Galati.

O-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util ~i au fost afisate pe site-ul
institutiei pentru a Ie vedea fiecare. Cornunica domnilor consilieri ca acest proiect se va adopta cu votul
majoritatatii consilierilor prezenti.
Nu se inscrie nimeni la cuvant.
D-ra presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea organizarti

retelei scolare pentru anullOll-10ll, la nivelul comunei Cosmesti judetul Galali.
Au votat <pentru > un numar de 14 consilieri.

O-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand 'in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 14
consilieri, Proiectul de hotarare privind: aprobarea organizarii retelei scolare pentru anullOl1-
lOll, la nivelul comunei Cosmesti, judetul Galati, a fost adoptat. (n.r. BeL 75/2020).

III. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctul3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare
privind: stabilirea si aprobarea impozitelor.si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2011.

D-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp uti! ~i au fost afisate pe site-ul
institutiei pentru a le vedea fiecare. Comunica domnilor consilieri ca acest proiect se va adopta cu
majoritate absoluta. Se inscrie la cuvant domnul Nunu, care cere explicatii domnului sef contabil, cu
privire la modificarile taxelor locale din anul viitor. Domnul Floroiu spune ca nu au fost aduse modificari
taxelor si impozitelor locale, fata de cele aprobate in aprilie 2020, prin HCL 30/2020, cu exceptia taxei
de habitat, a carei valoare a suferit modificari pentru a se atinge obiectivele de eficienta.

Nu mai sunt inscrieri la cuvant si nici alte propuneri.
D-ra presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind stabilirea ~i aprobarea

impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal lOll.
Au votat <pentru > un numar de 10 consilieri, S-au abtinut si se vor contabiliza la voturi impotriva,

domnii Nunu, Radu, Rosca si Chirita. ' .
O-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 10

consilieri, Proiectul de hotiirare privin_rJ.:stabilirea # aprobarea impozitelor ~i taxelor locale aplicabile
in anul fiscal 1011, a fost adoptat. (n.r. IICL 76/2020).

IV. D-ra presedinte de sedinta propane sa se treaca la punctul4 al ordinii de zi: Proiect de hotarare
privind: aprobarea unei cereri # atribuireu terenului -loc de casa-,in supra/ala de 500 mp. conform
Legii nr. 15/1003, in satul Cosmestii-Vale, COin.Cosmesti.jud. Galali.
O-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise In timp uti! si au fost afisate pe site-ul

institutiei pentru a Ie vedea fiecare.· Comunica domnilor consilieri ca acest proiect se va adopta cu
majoritate absoluta, Nu sunt inscrieri hi cuvant,
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D-ra presedinte de sedinta supune Lt vo: proiectul de hotarare privind aprobarea unei cereri #
atribuirea terenului -loc de cas~,il'l suprafata de 500 mp. conform Legii nr. 1512003, in satul
Cosmestii-Vale, com. Cosmesti.jud. Gtilft!J~' '

Au votat <pentru > un nurnar de 14 consilieri.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand In vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 14

consilieri, Proiectul de hotiirare privind: aprobarea unei cereri # atribuirea terenului -Ioe de casli-,in
suprafata de 500 mp. conform Legii nr. 1512003, in satul Cosmestii-Vale, com. Cosmesti.jud: Galati.,
a fost adoptat. (n.r. HCL 77/2020).

V. D-ra presedinte de sedinta propune sa sc treaca la punctul5 al ordinii de zi: Proiect de hotarare
privind: actualizarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
eomunei Cosmesti,judetul Galati.
O-ra presedinte de sedinta anunta ca m~at~tialeleau fost trimise in timp uti! si au fost afisate pe site-ul
institutiei pentru a Ie vedea fiecare.' C'ortmo'l6'a doinnilor consilieri ca acest proiect se va adopta cu
majoritate absoluta. Nu sunt inscrieri la cuvant,
D-ra presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind actualizarea Organigramei si

Statului defunctii al aparatului despecialitate al primarului comunei Cosmesti.fudetul Galati.
Au votat <pentru > un numar de 9 consilieri, S-au abtinut domnii Nunu, Radu, Rosca, Chirita si

doamna Rosca, abtineri care se vor contabiliza la voturi impotriva.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand In vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 9

consilieri, Proiectul de hotiirare privind: actualizarea Organigramei #Statului defunctii al aparatului
de speeialitate al primarului comunei Cosmesti.fudetul Galati, a fost adoptat.(n.r. HCL 78/2020).

VI. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctul6 al ordinii de zi: Proiect de hotarare
privind: modificarea HeL nr. 4129.01.2020 privind stabilirea salariilor de bazli aferente funcfiilor
publiee, eontractuale # alesi 10cali, pentru personalul platit din fonduri publice, ale autoritliJii
administratiei publiee locale Cosmesti.fud. Galati, tncepdnd eu data de 0J.01.2020.
D-ra presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp uti! ~i au fost afisate pe site-ul

institutiei pentru a Ie vedea fiecare. Comunica domnilor consilieri ca acest proiect se va adopta cu
majoritate absoluta.
Se inscriu Ia cuvant domnii Radu si NUllU. Domnul Nunu cere secretarului general lamuriri cu privire

la modificari. Raspunde secretarul comunei ca prin HCL 4/2020 au fost adoptate salariile platite din
fonduri publice la nivelul comunei Cosmesri, pentru anul 'in curs. Nu sunt modificari de sume ci doar se
adauga trei rubrici noi, pentru asistentii comunitari, asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati si 0
rubrica pentru consilierul personal al primarului, care, in vechea Anexa era stabilit pentru studii
superioare. Domnul Radu, intreaba de ee nu SC modifica toate si de ce indemnizatia viceprimarului nu este
egala eu, coeficientul dat de lege inmultit cu salariul minim pe economie??? Raspunde secretarul ca prin
aUG 112020 indemnizatia primarului si aviceprimarului au fost plafonate la nivelul anului 2019 prin
urmare nu vor suferi modificari. De aceea nu sunt modificari nici la anexele nr. 1 ~i nr. 3. Nu mai sunt
intrebari.

D-ra presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind modificarea HeL nr.
4129.01.2020 privind stabilirea salariilorde bazli aferente functiilor publice, contractuale # alesi loeali,
pentru personalul platit din fonduri publice, ale autoriuuii administratiet pub/ice locale Cosmesti; judo
Galati, inceptind cu data de 01.01.202().

Au votat <pentru > un numar de '9 consilieri. A fost impotriva domnul Rosca Dan ~i s-au abtinut
domnii Radu, Nunu, Chirita si doamna Rosca, voturi care se vor contabiliza la voturi contra.
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PRE~EDlNTE DE ~EDINTA,
ZAMFlRICA PODARU

D-ra presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 9
consilieri, Proiectul de hotardre priyind: modiflcarea HCL nr. 4129.01.2020 privind stabilirea
salariilor de haza aferente functiilor publice, contractuale ~i alesi locali, pentru personalul platit din
fonduri puhlice, ale autoritatii administratiei puhlice locale Cosmesti, judo Galali, tncepand cu data
de 01.01.2020,a fost adoptat. (n.r. BeL 79/2020).

VII. D-ra presedinte de sedinta propune sa se treaca la punctul7 al ordinii de zi: Diverse.
Se inscriu la cuvant domnii Radu, Nunu si Balhui,
Domnul Radu cere domnului primar S1 se ia masuri pentru a fi puse semne de circulatie pe DJ 252,

deoarece sunt trasate linii continue si cetatenii nu stiu unde au voie sa opreasca sau nu. Problema doi este
ca la iesirea de pe strada sa, s-a format un crate. de la lucrarile de canalizare. Sa fie anuntate firmele care
se ocupa pentru remedierea situatiei, .

Domnul Nunu are trei probleme pentru adus la cunostinta: reaminteste domnului primar ca a cerut
sa se pub lice sedintele de Consiliu pe Iacebook, de aceea cere sa se tina cont de aceasta cerere. A doua
problema este ca "multume~te" domnului primar ca nu i-a invitat la sarbatorirea Zilei Romaniei de pe 1
decembrie. Nu se astepta, dar nici nu au fost invitati si reaminteste ca 1 decembrie nu este sarbatoarea
PSD, ci a tuturor romanilor. A treia problema sunt lucrarile pub lice de pe raza comunei.
Lucrarile publice de pe teritoriul comunei(DJ 252 si canalizarea) sunt facute cu bani din fonduri europene
si sunt efectuate deficitar si de 0 calitate foarte slaba, tara a fi urmarite de 0 inspectie in constructii, Aduce
la cunostinta Consiliului Local ca a trirnis e-mail-uri la forurile competente pentru a se lua masuri.
Intervine domnul primar, ca atunci cand'enl pe drum si veri fica cum decurg lucrarile chiar el a fost eel
care a iesit si I-a intrebat ca ce cauta, ca nu e treaba lui... ??? Domnul Nunu spune ca el nu discuta cu
primarul, ci doar cu dornnii consilieri.. El a mai cerut in Consiliu sa se ia masuri, dar nu s-a intamplat
nimic. Prin urmare a facut sesizari In alte parti, ca europenii nu sunt ca noi, ei vor sa vada ce se face cu
banii lor.

Domnul Balhui raspunde domnului Nunu cu privire la invitatia de 1 decembrie, afirmand ca ce
pretentii are ella nivel local, daca aceasta practica este de la nivel inalt?? Aici fiind majoritari PSD au
participat la ceremonia de cinstire a Zilei Romaniei, pe cand la nivel inalt s-a facut 0 sarbatoare a PNL ~i
a lui Iohanis! Si, macar primarul a lansat 0 invitatie pe facebook, dar nimeni nu a intrebat cand va avea
loc evenimentul. ... deci ... nimeni nu a fost interesat, spune domnul Birladeanu. Doamna Rosca spune ca
nu toti sunt pe facebook.

Intervine si secretarul general a] comunei (.~areare doua raspunsuri pentru doi domni consilieri:
domnului Radu Ii aminteste ca toti soferii au facut 0 scoala de soferi si cunosc legislatia, tara a li se trasa
alte desene, toti stiu rostul liniei continue sau punctate. Domnului Nunu ii spune ca, pentru Consiliul
Local, a precizat intr-o sedinta anterioara, ca nu stie sa foloseasca e-mail-ul, dar, poate face plangeri,
deci ... stie. Domnul Nunu spune ca nu i-a fost dat laptop pentru activitatea din Consiliu deci nu va folosi
mail-ul pentru asta. Nu i s-a dat macar un Cod Administrativ .. .la care se creeaza 0 polemica pe care nu 0

pot transcrie.
D-ra presedinte dec lara sedinta inchisa.
Secretarul general al comunei cere domnilor consilieri sa semneze In registrul de prezenta, Continutul

procesului-verbal se cornpleteaza cu cele ale proiectelor de hotarare prezentate ~i adoptate, precum ~i cu
pontajul privind participarea la sedinta a consilierilor locali.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.



Art. 1. Se aproba Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a Bugetului Local
pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei Cosmesti, judetul Galati in suma de
460.905,98 lei.

Art. 2.Cu ducerea la indcplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei, prin
aparatul de specialitate, respectiv Biroul financiar contabil.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica In termenul prevazut de lege, de catre secretarul general al
comunei, primarului comunei Cosmesti, Biroului financiar contabil, Institutiei Prefectului Galati ~i
se aduce la cunostinta publica prin afisare ~i publicare pe pagina web la adresa: www.primaria
cosmesti.ro

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSME~TI,
intrunit in sedinta extraordinara cu convocare DE INDATA

in data de 05.01.2021, adopta prezenta hotarare:

in temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) ~i cele al art. 196, alin. (I) lit. a) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ

Avand In vedere: - referatul de aprobare a initiatorului inregistrat la nr. 36/05.01.2021;
Raportul de special itate al compartimentului de specialitate al primarului nr. 43/05.01.202 L
Prevederile art. 39, alin.t l ), lit."c"din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
Prevederile art. 58, alin.t l ), lit. "c" din legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
Prevederile OMFP nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2020;
Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), alin.(4), lit.a) si lit.g) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului 57/2019 privind Codul adrninistrativ;

INITIATOR: primarul cornunei Cosmesti, ing. Ion Tuchilus
Inregistrat la nr. 35/05.01.2021

Privind: Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a Bugetului Local pe anul 2020
din excedentul anilor precedenti al comunei Cosmesti, judetul Galati in suma de 460.905,98 lei

PROIECT DE HOTARARE

CF 3655943: Str G-ral Durnitru Darnaceanu, nr.73, sat Cosmesti, com. Cosmesti.jud Galati, CP 807085:
e-mail cosmesti(([)gle-adm ro: Web-site www.primaria-cosmesti.ro Tel 0236336227 Fax 0236336218

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSMESTI
PRIMAR



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,

lng. Tuchilus Ion

Dornnilor consilieri, tinand cont de prevederile Codului Adrninistrativ, aprobat prin OUG
nr. 57/2019, cu privire la obligatiile adrninistratiei publice locale si luand 'in considerare Ordinul
Ministrului Finantelor Publice nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2020, aduc 'in fata dumneavoastra un proiect de hotarare
privind Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a Bugetului Local pe anul 2020 din
excedentul anilor precedent! al comunei Cosmesti.judetul Galati in suma de 460.905,98 lei.

Este de cornpetenta Consiliului Local de a discuta ~i aproba acest proiect si a Comisiei de
specialitate nr. I de a aviza sau a propune amendamente justificate si legale, pe care Ie va prezenta
secretarului general al comunei cu eel putin jumatate de ora inainte de sedinta.
Este raspunderea Biroului financiar contabil de a intocmi Raport de specialitate, pana la ora 09,00.

In baza acestei Hotarari a Consiliului Local al comunei Cosmesti, Trezoreria Tecuci
inregistreaza operatiunea de acoperire a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de excedent
pe baza de nota contabila.

Astfel domnilor consilieri propun spre aprobare proiectul de hotarare privind " Acoperirea
deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a Bugetului Local pe anul 2020 din excedentul
anilor precedenti al comunei Cosmesti, judetul Galati in suma de 460.905,98 lei"

La proiectul de hotarare privind: Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a
Bugetului Local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei Cosmesti, judetul
Galati in suma de 460.905,98 lei.
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Pentru ~EF BIROU FINANCIAR CONTABIL-Ec. Eugen FLOROIU
Ec. Cristina Briceag

La proiectul de hotarare privind: "Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a
Bugetului Local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei Cosmesti, judetul
Galati in suma de 460.905,98 lei".

In temeiul art. 136, alin.(4) ~i alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Adrninistrativ,
analizand propunerea initiatorului, proiect de hotarare privind "Acoperirea deficitului sectiunii de
dezvoltare Sursa A a Bugetului Local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al
comunei Cosmesti, judetul Galati in suma de 460.905,98 lei", constat urmatoarele:

proiectul de hotarare este temeinic, bine justificat in concordanta cu prevederile
129 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
se asigura legalitatea conform art. 58, alin.(l), lit. "c" si urmatoarele din Legea nr.
273/29.06.2006 privind finantele publice locale, ale OMFP nr. 3155/2020 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului
2020 ~i ale art. art. 39, alin.(l), lit."c"din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
republicata;

- proiectul este legal, necesar si oportun si corespunde cu documentele contabile ale
institutiei;
prin acest proiect se asigura respectarea legislatiei cu privire la Incheicrea
executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitatilor administrativ
teritoriale.
In bugetul general al comunei Cosmesti la data de 31.12.2020 a existat un deficit la

scctiunea de dezvoltare 'in suma de 460.905,98 lei, suma care trebuie acoperita
definitiv din excedentul bugetului local, motiv care justifica oportunitatea si urgenta
adoptarii acestei hotarari de catre Consiliul Local Cosmesti.
Este de competenta Consiliului Local al comunei, in conformitate cu prevederile art.
]29, alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, de a aproba
Hotararea privind "Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare Sursa A a Bugetului Local
pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei Cosmesti, judetul Galati in suma de
460.905,98 lei" si a comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local de a
aviza acest proiect.
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Contabil,
Be. CristinaBriceag

~

Tinand cont de prevederile Codului Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
cu privire la obligatiile administratiei publice locale si luand in considerare prevederile
Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3155/2020 privind aprobarea Normelor
metodologiceprivind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020, avem obligatia de a
aproba prin Hotararea Consiliului Local Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare
sursa A a Bugetului Local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei
Cosmesti, judetul Galati in suma de 460.905,98 lei pana la data 08 ianuarie 2021
inclusiv.

In baza Hotararii Consiliului Local al comunei Cosmesti, Trezoreria Tecuci
inregistreaza operatiunea de acoperire a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de
excedent pe baza de nota contabila.

Prin urmare domnule primar, dispuneti spre aprobare Consiliului Local Cosmesti,
proiectul de hotarare privind "Acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A a
Bugetului Local pe anul 2020 din excedentul anilor precedenti al comunei Cosmesti,
judetul Galati in suma de 460.905,98 lei".

Domnului primar,
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