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PROCES – VERBAL

Încheiat  astăzi,  9  decembrie  2016,  ora  14:00,  cu  ocazia  desfăşurării  şedinţei
extraordinare a Consiliului Local Recaş, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 351
din 6 decembrie 2016, conform prevederilor art. 39 alin. (2) şi în temeiul art. 68 din Legea nr.
215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

La şedinţă au participat toți cei 15 consilieri locali, primarul, viceprimarul, secretarul,
cetăţeni. 

Primarul solicită numirea unui preşedinte de şedinţă. Având în vedere regulamentul
de  funcționare  al  Consiliului  Local  Recaș,  domnul  Așchiopoae  Ștefan  va  fi  președinte  al
acestei ședințe.                                                                                  

   Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului ordinii de zi:

1. Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în
sumă de 5.000 lei domnului Kapornyai Ioszef, aflat într-o stare de boală avansată (formațiune
tumorală distală femur drept); 
                  Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

2. Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  local  al
oraşului Recaș pe anul 2016 – nr. IX;

Iniţiator: Primarul oraşului Recaş.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul ordinii de zi. Adoptat cu unanimitate
de voturi. 

Se procedează la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi și a celor suplimentare.

1.  Discutarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în
sumă de 5.000 lei domnului Kapornyai Ioszef, aflat într-o stare de boală avansată (formațiune
tumorală distală femur drept).
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre și referatului întocmit de Serviciul Public de
Asistență Socială și Asistență Medicală Recaș din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

2.  Discutarea  proiectului  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  local  al
oraşului Recaș pe anul 2016 – nr. IX.
D-nul președinte: dă citire proiectului de hotărâre.
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D-nul primar: doresc să vă fac o prezentare succintă a acestei rectificări bugetare, care se
face  urmare  alocărilor  de  sume  de  la  Direcția  Generală  Regională  a  Finanțelor  Publice
Timișoara, în baza adresei cu nr. 18.840 / 29.11.2016, înregistrată la Primăria orașului Recaș
sub nr. 17.741 / 06.12.2016 – s-a alocat suma de 263,30 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor (finanțarea drepturilor asistenților
personali ai persoanelor cu handicap grav – 238 mii lei + cheltuieli materiale în baza Legii
educației  naționale  –  30  mii  lei,  iar  suma  de  4,70  mii  lei  pentru  plata  stimulentelor
educaționale acordate copiiilor din învățământul preșcolar ne-a fost retrasă); de asemenea,
ne-au fost alocate sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de
267 mii lei și ne-au fost alocate și cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale în sumă de 196 mii lei; total venituri 726,30 mii lei; sumele respective au fost
repartizate  pe  capitole  de  cheltuieli,  acolo  unde  a  fost  strict  necesar,  pentru  achitarea
facturilor  de utilități,  prestări  servicii  și  bunuri  materiale,  plata salariilor  pe luna noiembrie
2016, pentru plata unor cotizații  la diferite Asociații  unde suntem membri,  pentru reparații
curente  la  Școala  Gimnazială  Izvin,  pentru  acordarea  sprijinului  financiar  la  persoanele
vârstnice  (conform diferitelor  hotărâri  adoptate  de  Consiliul  Local  Recaș  în  cursul  anului
2016); suma de 38 mii lei a fost prevăzută pentru întocmirea proiectui tehnic pentru lucrări de
asfaltare în sat Izvin pe străzile: Octavian Goga, Mihai Eminescu și Aleea Sportivilor; 

Se supune aprobării proiectul de hotărâre, adoptat cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele declară închise lucrările ședinței.

       Președinte de ședință                   Secretar oraș 
                      Ștefan AȘCHIOPOAE                              Jr. Cătălina MOLDOVAN

Antonescu Mircea Cosmin _____________ 

Aşchiopoae Ştefan ___________________

Băcescu Gabriel _____________________

Buga Ștefan ________________________

Bumbuc Gheorghe ___________________

Carcea Constantin ___________________

Ciobanu Ioan _______________________

Crăciun Alexandru ___________________

Fekete Maţedolean Codruţa Ramona ____________

Milutin Romulus ____________________________

Mocan Nicodim _____________________________

Nicula Daniel Silviu __________________________

Pop Ana __________________________________

Rus Augustin ______________________________

Tomuș Ciprian Cosmin _______________________
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