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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 31 mai 2021în ședința extraordinara cu convocare de îndată a Consiliului
Local Pecineaga, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 94 / 28.06.2021

Participă următorii consilieri locali: Makkai Marian, Trifan Gheorghe, Toporău
Florin, Tudor Stela, Bernianu Petrică, Broască Costel, Grigore Aurel, Toader MagdalenaFlorentina, Nicolae Gheorghe. Lipsesc nemotivat următorii consilieri locali: Bocai Liviu,
Hîrgău Mihaela-Gabriela, Stoian Cristian și Mardare Constantin.
Din partea executivului participa de drept domnul Stan Niculae, primarul
comunei și secretarul general al comunei cu atribuții delegate cu caracter temporar prin
dispoziția nr.90 din 25.05.2021 doamna Cozma Mihaela. Invitată în ședință este doamna
Anton Elena, inspector la compartimentul financiar – contabil din aparatul de specialitate
al primarului comunei Pecineaga.
Secretarul general al comunei anunță că participă la ședință un număr de 9
consilieri locali din numărul de 13 consilieri locali în funcție, este asigurat cvorumul de
ședință. Ședința are loc în sala de ședințe din primăria Pecineaga, fără participarea
publicului.
Se alege președinte de ședință domnul consilier Broască Costel, întrucât domnul
Bocai Liviu lipsește, care preia conducerea ședinței și declară deschisă ședința
extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local Pecineaga, din data de 31
mai.2021.
Domnul primar Stan Niculae solicită președintelui de ședință să ia cuvântul și
susține că a convocat consiliul local în ședință extraordinară cu convocare de îndată,
întrucât adoptarea proiectelor de pe ordinea de zi este necesară pentru a putea lua
măsurile care să asigure funcționarea instituției și de asemenea pentru respectarea unor
termene, în cazul unor proiecte de investiții pentru depunerea lor.
Președintele de ședința supune la vot ordinea de zi cu următorul conținut :
1.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli
al Comunei Pecineaga în anul 2020, inițiator primar Stan Niculae;
Ordinea de zi este votata cu unanimitate "pentru ".
Se trece la discutarea punctului de pe ordinea de zi :
Președintele de ședință, domnul consilier Broască Costel, învită la prezentarea
referatului de aprobare al proiectului de hotărâre de către inițiator. Inițiatorul prezintă
proiectul de hotărâre din care reiese necesitatea rectificării bugetului local de venituri și
cheltuieli, având în vedere ca trebuie asigurată funcționarea activității autorităților locale.
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Prin rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, conform anexei 1, suma
repartizată este de 113.000 lei. Se propune repartizare acestei sume la 70.02.71.01.01 cheltuieli de capital servicii și dezvoltare pentru următoarele obiective:
- Executare tramă stradala pentru tronsonul de la Grădiniță – Cap de linie - suma
de 63.737 lei;
- Înființare dispensar uman în comuna Pecineaga - suma de 49.203 lei.
Președintele de ședință solicită avizul consultativ al comisiei de specialitate nr.
1 care prezentată aviz favorabil. Raportul compartimentului financiar – contabil și avizul
secretarului general al comunei sunt favorabile .
Președintele de ședință invită consilierii să se înscrie la cuvânt .
Președintele constată că nu sunt înscrieri la cuvânt și supune la vot proiectul de hotărâre
care este votat cu unanimitate " pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr. 60.

Președintele de ședință domnul consilier Broască Costel, constată că au fost
discutate toate aspectele cu privire la ordinea de zi, mulțumește consilierilor pentru
participare și declară închisă ședința. Ședința se încheie la ora 1600.

Președinte de ședință
Consilier
BROASCĂ Costel

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei
cu atribuții delegate
COZMA Mihaela
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