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P R O C E S –V E R B A L 

        încheiat azi 17 noiembrie  2015 

 

 

Cu ocazia ședintei de îndată a Consiliului Local Peciu Nou , convocată de primarul comunei, 

domnul Mărgărit Ionel , în baza dispozției nr. 204 din 16 noiembrie  2015 .  

 SUNT PREZENȚI   dl.Bica Dorin  , dl.Todorov Vlastimir  , dl.Tarța Grigori, dl.Titerlea Eugen,   

dl.Urda Ioan , dl. Horga Traian , dl. Dorobantu Stefan , dl. Stanoev Borivoi Goran  , dl. Negru Grigor  și 

dl. Paul Petru . Sunt absenti  : dl. Ivan Antonius – Cezar , dl. Țigan Vasile   , dl. Orosz Viorel  și dl Șuta 

Eugen .  

 

     PARTICIPA: 

-  domnul primar al comunei Peciu Nou, Mărgărit Ionel , 

-  doamna Rotaru Elena  - secretara comunei  și d-na Orosz Stela – inspector la compartimentul 

financiar contabil.  

Domnul președinte de ședintă , Todorov Vlastimir dă citire ordinii de zi , stabilită în baza 

dispoziției primarului nr. 204 din 17 noiembrie 2015. Supusă la vot , ordinea de zi este aprobată în 

unanimitate.  Ordinea de zi cuprinde un singur punct , adoptarea hotărârii privind rectificarea bubetului de 

venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2015.  

Domnul președinte de ședintă îi dă cuvântul doamnei Orasz Stela – inspector la compartimentul 

financiar- contabil care susține referatul întocmit în vederea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.    

În urma discuțiilor purtate se supune la vot propunerea privind rectificarea bugetului local pe trimestru IV 

2015 . 

Se adoptă hotărârea nr. 142 din 17 noiembrie 2015 cu 10 voturi „ pentru „  

 

Domnul președinte de ședință , dă cuvântul domnilor consilieri . Dl. Urda Ioan întreabă dacă sunt 

facute analizele la apă în urma efectuarii lucrărilor la sația de apă . Domnul primar îi respunde că în data 

de 23 noiembrie suntem programați la Direcția de Sănatate Publică , zi în care se vor preleva sși se vor 

duce probe de apă atât de la ieșirea din stație cât și de pe coloană .  Văzând câ nu mai sunt alte probleme 

care să fie discutate , dl președinte   declară  şedinţa închisă. Mulțumește domnilor consilieri pentru 

participare! 
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