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Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 2/ 07.01.2020  .
Sunt  prezenti  la şedintă toţi  cei 13 consilieri   locali în funcţie.  Sedinta este legal constituitǎ şi se 

poate desfǎşura. 
Participă la sedinta  primarul si secretarul comunei, precum si d-na Rodica Iorgu- sef birou financiar 

contabil în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei  Cosereni. 
Doamna  Stănică   Carmen – presedinte de sedintă,  prezintǎ scopul şedintei  extraordinare de azi, 8 

ianuarie 2020 si motivul pentru care a fost convocata de urgentǎ.
Dl. Primar prezinta proiectul de hotarare initiat cu privire la   propunerea  de acoperire  definitivǎ a 

deficitului  secţiunii de dezvoltare, înregistrat la nivelul anului 2019, din excedentul anilor  precedenţi, în 
conformitate  cu procedura de  încheiere a  exerciţiului  bugetar al anului 2019, aprobatǎ cu Ordinului 
ministrului finantelor publice  nr. 3751/14.12.2019  pentru  aprobarea Normelor  Metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019.

Ordinea de zi  nu mai cuprinde alte puncte. Aceasta a fost  adusǎ la cunostinţă, a fost supusă la vot şi  
a fost aprobată cu un numar de 13  voturi „pentru” . 

D-na contabil prezintǎ raportul de specialitate întocmit, unde se precizeazǎ  care sunt prevederile  cu 
privire la inchiderea  conturilor exerciţiului financiar pe anul 2019,  reglementate de Ordinul  ministrului 
finantelor publice mai sus amintit, iar   la finalul anului 2019 comuna Cosereni înregistrează un deficit  la 
sectiunea  de dezvoltare – Sursa A – în sumă de 305398,46  lei  suma ce se va acoperi din excedentul 
anilor  precedenţi. 

Nu  sunt  discuţii. Se supune spre aprobare proiectul de hotǎrâre propus. Acesta a fost  aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

A fost adoptată Hotararea   cu nr. 1/ 2020. 
Doamna   consilier Stănică   Carmen,   în calitate  de  preşedinte de sedinţǎ,   declară  închise  lucrările

şedinţei  de  astazi,  09 ianuarie 2020. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
     STĂNICĂ   CARMEN

Intocmit  de 
SECRETARUL  COMUNEI  COŞERENI

NICA  DANIELA
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