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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZU ARDELEAN   

       Proces verbal aprobat în ședința 

    Consiliului local al Comunei Bicazu Ardelean 

                                                  din data de  30.12.2019 

 

PROCES VERBAL 

al şedintei extraordinare a consiliului local al comunei Bicazu Ardelean 

din 24. 12 . 2019 , orele 9,00 

  

 La şedinţă participă Domnul primar Bîrsan Constantin Ioan,  12 consilieri din numărul total 

de 13 si d-na contabil Moldovan A.Lenuta.  

Doamna preşedinte de şedinţă aleasă, Apetrei Dumitrina,  declară deschise  lucrările 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean  din data de 24 decembrie  

2019 pentru care au fost convocaţi şi inviţati să participe consilierii locali în funcţie.  

Doamna preşedinte de şedinţă a constat  că sunt prezenţi 12 consilieri din numărul total de 

13,  absentand d-l consilier Ţepeş-Ghibosu Ionel, declară şedinţa legal constituită. 

Doamna preşedinte de şedinţă –daca toata lumea a citit procesul verbal din sedinta anterioar 

,  supun spre aprobare conținutul proceselor  verbale din ședințele  anterioare, desfășurate în datele 

de  20.12.2019 . 

 Cu 12 voturi pentru, din 12 consilieri prezenți,  conţinutul proceselor verbale  au  fost 

aprobate. 

D-na preşedinte de şedinţă citeşte ordinea de zi pentru care s-a făcut  convocarea: 

1. ,,Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bicazu Ardelean 

pentru anul 2019. 

D-na  președinte de şedință  supune la vot  ordinea  de zi:  

Cine este ,,pentru’’? 

 Cine este ,, împotriva’’? 

 Se abtine cineva? 

Cu  12  voturi  pentru, din numărul de 12 consilieri prezenţi, ordinea de zi a fost 

aprobată  

Doamna  presedinte de şedinţă – rapoartele comisiilor de specialitate: 

Comisia juridică – aviz pozitiv   

Comisia economică-aviz pozitiv 

Comisia  cultură – aviz favorabil 

Discutii: 

D-l Primar- cum aveam aşteptări şi s-a concretizat, am primit 554 mii lei, dau cuvântul d-nei 

Moldovan. 

D-na Moldovan – suma prinsă am repartizat-o pe ce am raportat la minister şi anume,  cheltuieli 

de personal, salarii, facturi,... pentru ce a fost nevoie. 

D-l Primar- va mai fi o rectificare,  sa reîntregim impactul din excedent avem mare nevoie de ei. 

Nemaifiind alte discuții doamna  preşedinte de şedinţă declară lucrările şedintei încheiate. 

  

 Președinte de ședință,                                                                            Întocmit, 

  Apetrei Dumitrina                                                                         Varlan Anisoara         

 




