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REDACTAT CU OCAZIA  SEDINTEI  DE LUCRU A   CONSILIULUI  

LOCAL PECIU NOU 
 Sedinta  de lucru a  consiliului  local  a  fost  organizata  în   baza dispoziţiei primarului 

nr. 4   din 9 ianuarie 2012, în regim de urgenţă  . 

Lucrările şedinţei se desfăşoară în  data de 9 ianuarie 2012   ora 15,00, la sediul 

Primăriei Peciu Nou; 

La  sedinta  sunt  prezenti  un nr. de 8  consilierii, fiind absenţi: d-nul Puie Gherasim, 

Stanoev Borivoi-Goran,Todorov Vlastimir şi d-nul Ţînţaş Gheorghe;                     

Sunt prezente d-na viceprimar  Pleşu Vancu Mihaela şi secretara comunei, Miatov 

Viorica-Lidia. 

Constatând existenţa cvorumului necesar conform legii, şedinţa se declară deschisă. 

Doamna viceprimar aduce la cunoştinţă domnilor consilieri, motivul convocării în 

regim de urgenţă a şedinţei, şi anume, necesitatea aprobării hotărârii privind acoperirea 

definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii „dezvoltare”, aferent comunei 

Peciu Nou, pe anul 2011, aşa cum de altfel s-a invocat şi în dispoziţia emisă de Primarul 

comunei pentru convocarea domnilor consilieri. D-na viceprimar aduce la cunoştinţa 

consilierilor prezenţi faptul că domnul primar nu poate să participe la lucrările şedinţei, fiind 

plecat din localitate. 

Se trece în continuare la prezentarea referatului întocmit de d-na inspector Orosz Stela, 

referitor la hotărârea supusă dezbaterii şi aprobării domnilor consilieri. 

În urma prezentării materialului, d-na Orosz Stela, a fost invitată pentru unele lămuriri 

solicitate de domnii consilieri, după care  s-a supus la vot hotărârea . Cu unanimitate de voturi, 

s-a adoptat hotărârea nr.1 cu privire la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a 

deficitului secţiunii „dezvoltare”, aferent comunei Peciu Nou, pe anul 2011, urmând ca pentru 

următoarea şedinţă de consiliu să se prezinte detaliat modul de utilizare a sumei aprobate. 

Întrucât la această şedinţă nu participă domnul primar, domnii consilieri propun să  

amâne pentru următoarea şedinţă, interpelările şi discuţiile pe diverse teme care necesită de 

altfel, prezenta domnului primar. 

Nemaifiind alte probleme  la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată. 
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