
 
Proces – Verbal 

 
Incheiat astazi 08 IANUARIE 2015 in sedinta ordinara a Consiliului 

Local Amarastii de Jos , judetul Dolj ; 
 Se face prezenta nominala a Consilierilor locali , cu 15 consilieri locali 
prezenti . 

Doamna Secretar Stancu Mariana da citire procesului – verbal incheiat 
in sedinta anterioara a Consiliului Local Amarastii de Jos  . Nu sunt obiectiuni 
in ceea ce priveste procesul – verbal al sedintei anterioare . 
 Se alege presedintele de sedinta – d – l Dobrisan Florea . 

Domnul presedinte de sedinta Dobrisan Florea prezinta Consiliului 
Local Amarastii de Jos ordinea de zi , pe care o supune spre aprobare 
Consiliului Local : 

Art.1. Proiect de masuri privind aprobarea acoperirii definitive din 
excedentul bugetului local al comunei Amarastii de Jos a deficitului sectiunii 
de dezvoltare pe anul 2014 in suma de 1.168.440 , 77 lei . 
 

Art.1.  Proiect de masuri privind aprobarea acoperirii definitive din 
excedentul bugetului local al comunei Amarastii de Jos a deficitului 
sectiunii de dezvoltare pe anul 2014 in suma de 1.168.440 , 77 lei . 

Initiativa proiectului de hotarare a avut-o Primarul comunei Amarastii de 
Jos, avizat prin Raportul Comisiei pentru activitati economico – financiare , 
amenajarea teritoriului si urbanism si agricultura din cadrul Consiliului Local 
Amarastii de Jos . 

Domnul Consilier local Firanescu Marian prezinta Consiliului Local 
Amarastii de Jos Referatul nr. 44 / 06.01.2015 al Contabilului din cadrul 
Aparatului Primarului comunei Amarastii de Jos , judetul Dolj – d-na Nedianu 
Elisabeta - prin care se propune Consiliului Local Amarastii de Jos aprobarea 
acoperirii definitive din excedentul bugetului local al comunei Amarastii de 
Jos a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014 in suma de 1.168.440,77 
lei . 

Domnul presedinte de sedinta Dobrisan Florea supune spre aprobare 
art.1 de pe ordinea de zi . 

Acesta se aproba cu unanimitate de voturi . 
Domnul presedinte de sedinta Dobrisan Florea declara sedinta incheiata . 
 
Presedinte ,           Secretar , 

 DOBRISAN FLOREA         STANCU MARIANA 
 
 


