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CONSILIUL LOCAL
Nr.7107 din 19.08.2021

PROCES-V!,RBAL
al gedinlei extraordinare a Consiliului local Peciu Nou

din data de 19.08.2021

$edin{a consiliului local a fost convocatf, de Primarul cot.ttunei, cu dispozilia nr.1i9 din

i9.08.202i, pentru data de 19.08.2021, ora 17,00 la sediul Primdriei comunei Peciu Nou .

La lucrdrile qedinlei, sunt prezenli un numir de 12 consilieri locali dornnul primar, doamna

Rotaru Elena , inspector care a preiuat atribuliile secretarului general pe perioada concediului de ohihna

al acesteia,

Sunt absenli urnr[torii consilieri locali : Ciherean Carmen- Elena Ei Scurnpia Dionisie- Marius .

Pentru desf[qurarea acestei Eedinle in condilii optime, este necesar sd se aleagd preEedinte al

con-risiei nr,l pentru activitd[i economico-financiare, juridicd, disciplind Si administrarea seNiciilor

publice dintre membrii comisiei LupEa Claudiu-Adrian, Stanoev Borivoi-Goran, Jigan Adrian-Radu,

Ciherean Carmen-Elena qi Teslariu Bogdan , urmAnd ca in Eedinla ordinard din luna august dupd

valiclarea mandatului doamnei Vodd Gabrieia , supleant , sd se aleag6, preqedintele comisiei pentru

intreg rnandatul.

in u.,.,ra propunerilor fdcute, a fost ales preEedinte al comisiei nr. 1 , domnul Stanoev Borivoi- Goran ,

Domnul preqedinte de Eedin!6, prezintd spre aprobare consiliului local, ordinea de zi, cu proiectul de

hot6rdre nr. O: din 19.08.2021 privind aprobarea rectiflcdrii bugetului local . Cu unanimitate, de voturi

ordinea de zi a fost aProbat[.

in contingarea lucrdrilor gedinlei, se d[ cuv6ntul domnului primar , care aduce in atentia domnilor

consilieri, necesitatea rectificdrii bugetuiui local de venituri qi cheltuieli pe trimestrullll202l intrucdt la

partea de venituri ar.r fost alocate sume de catre AFII{ pentru lucarile de Reabilitare Cdmin cultural din

localitatea Diniaq qi Modernizare strizi in localitatea SAnmafiinu SArbesc suma de 2.544.530 lei iar la

partea de cheltuieli , secfiunea funclionare , cultura, reparalii , reabilitate Camin cultural Diniaq qi

modernizare strdzi Sdnmartinu SArbesc 2.544.530lei .

Se supune la vot aprobarea rectificdrii bugetului local

in urma voturilor expitnate, cu 12 voturi "pentru ,, s-a adoptat hot[rArea nr. 53 .

Nu au fost supuse dezbaterii alte probleme, astfel , preEedintele declarilucrdrile qedinlei incheiate'

PreEedinte de Eedin!6
ADRIAN-RADU TIGAN
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Secretar general
Viorica-Lidia Miatov

1

r ) . Red,/Dact.g t'\ R.E.
( ( Exz
\


