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PROCES‐ VERBAL

incheiat astlzi 21 septembrie 2O2O in
comunei PSrjol, judelul Baciu, la care participd
Consiliul local.

gedinla extraordinari a Consiliului Local al
9 consilieri din cei lL consilieri care compun

$edinla este deschisd de d-l consilier Neculai Pugcagu, pregedintele de gedintd,

Domnilor consilieri,

in conformitate cu dispoziliile art, L34 alin, L litera a din o.U.G. nr,57/2et9 privind
Codul Administrativ ali fost convocali in gedin!5 ordinard prin dispozilia nr. 266/tl.OL.2OZO
a Primarului comunei P6rjol, fiind prezenli majoritatea membrilor consiliului local, gedinla
este statutar5 gi igi poate ?ncepe lucr5rile.

Doamna spitaru Margareta, pentru secretar general al u.A.T. pdrjol :

Av6nd in vedere prevederile art. 138 alin. 15 din o.U.G. nr.57/Zet9 privind Codul
Administrativ supun spre aprobare procesul verbal de gedinli din data de 1j. septembrie
2020 fiind publicat la avizierul gi pe site-ul instituliei. Cine este pentru? Cine este impotrivi?
Cine se abline?

Se aprobi cu 9 voturi din 9 consilieri prezenli.

D-t consilier Neculai Pugcagu, pregedintele de gedinte, de citire ordinii de zi:

T.Proiect de hotdr1re privind rectificoreo bugetului locot al tJ.A.T comuna pdrjol pe onut 2020.

D-l consilier Neculai Pugcagu, pregedintele de gedinli : Supun la vot proiectul ordinii
de zi al Sedinlei de astizi in conformitate cu prevederile art. 135 alin. 7 din O.U.G. nr.
57 /20t9 privind Codul Administrativ.

Se aprobi ordinea de zi a gedinlei extraordinare din ZL.OI.ZOIO cu 9 voturi din 9
consilieri prezenli.

Domnul consilier Neculai Pu;cagu , pregedinte de gedinfi: diu cuv6ntul domnului
Erig Mihai pregedintele Comisiei pentru activitSIi economico-financiare, amenajarea
teritoriului gi urbanism, domnului Pu;cagu Neculai, pregedintele Comisiei pentru muncd gi
proteclie socialS, proteclia mediului gi turism, juridici gi de disciplinE gi doamnei pruteanu
Lora, secretarul Comisiei pentru activitSli social culturale, culte, invdlim6nt, sinitate gi



familie, proteclia copilului pentru a prezenta Rapoartele de avizare ale proiectelor de
hoti16re aprobate.

Domnul Erig Mihai pregedintele Comisiei pentru activitili economico-financiare,
amenajarea teritoriuluigi urbanism: Comisiq de specialitate avizeazi favorabil proiectele de
hotir6re supuse dezbaterii in cadrul comisiei'gi susline adoptarea lor in forma in care au fost
redactate in conformitate cu prevederile art. L25 gi art. 136 din o.u.G. nr.57/20tg privind
Codul Administrativ.

Domnului Pugcagu Neculai, pregedintele Comisiei pentru muncd gi proteclie sociati,
proteclia mediului gi turism, juridici gi de disciplind: Comisia de specialitate avizeazi
favorabil proiectele de hotd16re supuse dezbaterii in cadrul comisiei gi susline adoptarea lor
in forma in care au fost redactate in conformitate cu prevederile art. 125 gi art. 136 din
O.U.G. nr.57 /20t9 privind Codul Administrativ.

Proiectul inscris pe ordinea de zi a fost avizat favorabil de citre comisiile de
specialitate ale consiliului local p6rjol. propun si trecem la:

Punctu! 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotdrAre privind rectificorea bugetului tocat al t).A.7.
comuno Pdrjol pe anul 2020 - iniliotor primarul comunei- dl. vasite Lupu

Doamna Handoca-Pustianu Maria consilier principal in cadrul UAT p6rjol, prezinti proiectul de
hotd16re de la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi privind necesitatea aprobarii rectificirii bugetului de
venituri gi cheltuieli pe anul 2020.

Domnul consilier Pugcagu Neculai, pregedinte de gedin!5: daci aveli intrebdri?
Disculii?

NU SUNT

Domnul consilier pugcagu Neculai, pregedinte de gedinld: supun Ia vot

Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetuluilocalatU.A.Tcomuna pdrjolpe onut2020.

se aprobl cu 9 voturi pentru, din cei 9 consilieri prezenli.

Domnulconsilier pugcagu Necurai pregedinte de gedinli:

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi declar inchisi ;edinla extaordinare
a consiliului din data de 21.09.2020.

PRE$EDINrE DE SED|NTA,

Consilier, Pugcagu Neculai

PENTRU SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,

Margareta Spdtaru


