
ROMÂNIA 

JUDEȚUL   BACĂU 

CONSILIUL   LOCAL  AL COMUNEI  PÂRJOL  

Nr. ____/ 8.01.2019 

                                                                            PROCES  - VERBAL 

 de desfășurare a lucrărilor ședinței  extraordinare a consiliului local Pârjol 

din data de  8 ianuarie 2019.  

Ședința este deschisă de secretarul comunei. 

 Doamnelor și Domnilor consilieri, 

 În conformitate cu dispozițiile art.39, alin. 2 din Legea nr.215/2001, ați fost 

convocați pentru astăzi  8 ianuarie 2019  în ședință extraordinară a consiliului local comunal 

convocat prin dispoziția nr.12 din 4.01.2019 a primarului comunei Pârjol. Din cei 15 consilieri 

care compun consiliul local sunt prezenți 13 consilieri, consilierul Ivu Costică Iulian și-a depus 

demisia din funcția de consilier în data de 27.12.2018, lipsind motivat dl. Eriș Mihai. 

   Fiind prezenți majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate 

începe lucrările. 

   Având în vedere prevederile art.42 alin.5 din Legea nr.215/2001 supun spre 

aprobare procesul verbal încheiat în ședința anterioară din data de 27.12.2018, fiind publicat 

pe site-ul instituției și  afișat la avizier. 

  Cine este pentru? 

 Cine este împotrivă? 

 Dacă se abține cineva? 

 Procesul verbal de la ședința anterioară a fost aprobat cu un nr. de 13 voturi. 

 

Rog pe dl. Neculai Pușcașu, președinte al ședinței să preia conducerea lucrărilor. 

Președintele de ședință dă citire ordinei de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, în valoare de 404.938,13 lei din 

excedentul bugetului local. 

 Domnul consilier Neculai Pușcașu, președinte de ședință: Supun la vot 

proiectul ordinii de zi  al ședinței de astăzi. Se aprobă cu  13  voturi. Dau cuvântul 

președintelui  pentru activități economico-financiare și președintelui Comisiei pentru muncă 

și protecție socială, protecția mediului și turism, juridică și disciplină pentru a prezenta 

Rapoartele de avizare ale Proiectelor de hotărâre aprobate. 

       Propun să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

      Punctul 1 de pe ordinea de zi: 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea 

definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2018, în valoare de 404.938,13 lei din excedentul bugetului local. 



 Inițiator proiect- primarul comunei Pârjol 

Prezintă d-na Handoca Pustianu Maria, consilier principal în cadrul 

compartimentului Contabilitate. 

      Domnul consilier Neculai Pușcașu, președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

Discuții sau alte propuneri?  

     Domnul consilier Neculai Pușcașu, președinte de ședință:  Supun la vot 

Proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, în valoare de 404.938,13 lei din 

excedentul bugetului  local. 

 Se aprobă cu 13 voturi. 

    Domnul consilier Neculai Pușcașu, președinte de ședință:  Fiind  epuizate  toate  

punctele de pe ordinea de zi,  declar  închisă  ședința extraordinară din data de 8 ianuarie 

2019. 

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 SECRETAR, 

             Consilier, Neculai Pușcașu                                    Margareta Spătaru 

 

 

 

 


