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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 6 ianuarie 2021
în ședința extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local Pecineaga, convocată prin
Dispozitia Primarului nr. 3 / 05.01.2021
Participă următorii consilieri locali : Makkai Marian , Trifan Gheorghe, Toporău Florin,
Tudor Stela, Toader Magdalena- Florentina, Bernianu Petrică, Grigore Aurel, Nicolae Gheorghe,
Mardare Constantin, Bocai Liviu și Hîrgău Mihaela- Gabriela . Lipsesc nemotivat consilierii locali
Stoian Cristian, Broasca Costel
Din partea executivului participa de drept domnul Stan Niculae, Primarul comunei si
secretarul general al comunei Istrate Maria . Invitată în ședință doamna Monea Sofia de la
compartimentul financiar – contabil .
Secretarul comunei anunță că participă la ședință un numar de 11 consilieri locali din numarul
de 13 consilieri locali in funcție, este asigurat cvorumul de ședință .
Domnul Primar STAN Niculae adresează consilierilor locali urări de sănatate în noul an de
activitate, care să vină cu priecte benefice pentru locuitorii comunei Pecineaga , dorește colaborare și
susținere in cadrul consiliului local, pentru luarea celor mai bune măsuri în folosul locuitorilor.
Președintele de ședință domnul consilier BERNIANU Petrică anunță consilierii că ședința este
legal constituită , intrunește numarul legal de consilieri prezenți pentru desfășurare, și declară
deschisă ședința extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local Pecineaga din 6 ianuarie
2021 ora 10:00.
Președintele de ședință domnul consilier Bernianu Petrică supune la vot proiectul ordinii de de
zi :
1. Proiect
de hotarare privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al
deficitului bugetar pe anul 2020 al sectiunii de dezvoltare , din excedentul bugetar al anului precedent ,
inițiator primar STAN Niculae ;
2. Proiect de hotărâre privind acoperirea golului temporar de casa provenit din decalajul între
veniturile și cheltuielile anului curent din excedentul anual al bugetului local , inițiator primar STAN
Niculae ;
Ordinea de zi a fost votata cu unanimitate . Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 al
sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent , inițiator primar STAN Niculae
Presedintele de sedinta, domnul consilier Toporau Ion solicita initiatorului sa prezinte referatul de
aprobare. Domnul primar Stan Niculae, initiatorul proiectului de hotarare solicita adoptarea unei
hotarari prin care sa aprobe acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului bugetar
pe anul 2020 al sectiunii de dezvoltare , din excedentul bugetar al anului precedent .Suma este de
36.789,18 lei . Doamna Monea sofia prezintă Raportul compartimentului financiar- contabil.
Președintele de ședinta , domnul consilier Bernianu Petrică solicită avizul Comisiei de specialitate
nr. 1 a Consiliului local Pecineaga , care prezintă aviz favorabil . Avizul secretarului general este
favorabil.
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Presedintele de sedinta domnul consilier Bernianu Petrică Ion invită consilierii să se înscrie la
cuvânt , constată că nu sunt înscrieri și supune la vot proiectul de hotarare care este votat cu
unanimitate „ pentru „ . S-a adoptat Hotararea nr. 1 .
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi :
2. Proiect de hotărâre privind acoperirea golului temporar de casă provenit din decalajul
între veniturile și cheltuielile anului curent din excedentul anual al bugetului local , inițiator
primar STAN Niculae ;
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bernianu Petrică solicită initiatorului sa prezinte referatul
de aprobare. Domnul primar Stan Niculae, initiatorul proiectului de hotarare solicita adoptarea unei
hotarari prin care sa aprobe acoperirea temporra a golului de casa provenit din decalajul intre
veniturile si cheltuielile anului curent, din excedentul anual al bugetului local . Suma necesara este de
240.000 lei , pentru plata cheltuielilor de personal aferente lunii decembrie 2020.
Președintele de ședinta , domnul consilier Bernianu Petrică solicită avizul Comisiei de specialitate
nr. 1 a Consiliului local Pecineaga , care prezintă aviz favorabil . Avizul secretarului general este
favorabil.
Presedintele de sedinta domnul consilier BERNIANU Petrică invita consilierii sa se inscrie la
cuvânt , constată că nu sunt înscrieri și supune la vot proiectul de hotarare care este votat cu
unanimitate „ pentru „ . S-a adoptat Hotararea nr. 2 .
Președintele de ședinta constată că s-au discutat toate aspectele cu privire la ordinea de zi,
multumeste consilierilor pentru participare si declara inchisă ședinta. Ședința se incheie la ora 11:00.
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