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PROCES VERBAL
Încheiat azi 08.01.2016 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local comunal care are
loc la sediul Primăriei com. Pîrşcoveni.
Şedinţa a fost deschisă de secretarul comunei Pîrșcoveni Gheorghe Claudia , arătând că
sunt prezenți 11 consilieri din cei 11 consilieri locali aleși .
Având în vedere prevederile art.40 alin.1 din Legea nr.215/2001 , secretarul comunei
arată că ședința se poate desfășura în condiții legale având în vedere numărul consilierilor
prezenți .Ședința a fost convocată de Primarul comunei Pîrșcoveni prin adresa nr.3 din
05.01.2016 în baza Dispoziţiei nr.1/05.01.2016.
Președinte de ședință este domnul Mitroi Ștefănel - consilier local , conform HCL nr.58
din 09.12.2015 .
Președintele de ședință dă citire ordinei de zi .
Ordinea de zi este:
1. Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea acoperirii definitive din excedentul
Bugetului Local a deficitului secțiunii de dezvoltare , pe anul 2015.
2. Intrebari , interpelari.
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi .
1.Proiect de hotărâre referitor la: aprobarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului
Local a deficitului secțiunii de dezvoltare , pe anul 2015.
Domnul preşedinte de ședință Mitroi Ștefănel solicită să fie prezentat raportul de
specialitate care însoțește proiectul de hotărâre de către d-na contabil Cionilă Floriana . După
prezentarea raportului de specialitate , d-nul președinte Mitroi Ștefănel solicită avizele
comisiilor de specialitate. Avizul comisiilor este favorabil .
Nefiind discuții se trece la votarea în plen a proiectului de hotărâre. Supus la vot este
aprobat cu 11 voturi pentru ,adoptându-se Hotărârea nr.1 .
2. Intrebări ,interpelări.
Nefiind alte discuții , iar ordinea de zi a fost epuizata domnul preşedinte de şedinţa
declară închise lucrările şedinţei extraordinare de consiliu din 08 ianuarie 2016.
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