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PROCES VERBAL  

 

 

 

Încheiat azi, 6.01.2021  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 

Presedinte de sedinta: 

 

Se propune ca d-na Antal sa tina  locul d-lui Adam Zoltan care a decedat. 

 

Se tine un moment de reculegere. 

 

 Se da citire la ordinea de zi , conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotarare privind alegere președinte ședință. 

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului bugetar al anului 2020 in 

anul 2021. 

 Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate de voturi, 13 voturi. 

 

 Se supune la vot procesul verbal de la sedinta din data de 18.12.2020, se aproba in 

unanimitate de 13 voturi. 

 

1. Proiect de hotarare privind alegere președinte ședință. 

 Propuneri : Antal Maria pentru o perioada de 3 luni. 

 Se supune la vot propunerea si se aproba in unanimitate, cu 13 voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local. 

 

D-na Chirigiu Elena explica despre ce este vorba, in sensul ca diferenta dintre plati si 

venituri. Din anii trecuti sunt sume care trebuiau platite se va acoperii din excedentul de anul 

trecut, conform normelor in vigoare. 

 D-nul Grusea Lucian – am inteles despre ce este vorba. 

 Comisiile: economica, juridica dau avize favorabile in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate, cu 13 voturi.  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului bugetar al anului 2020 in 

anul 2021. 

 

 D-na Chirigiu Elena explica despre ce este vorba in sensul ca va fi utilizat in anul 

2021 banii neutilizati in anii precedenti si anul 2020. Sumele de bani din anul 2020 provin 

din bani care au fost virati in luna decembrie 2020 si care nu au fost utilizati, respectiv suma 

totala de 6.575.203,57 lei. 

 Acesti bani se pot utiliza pentru golurile de casa. 

 Am propus sa fie utilizati pentru acoperirea golurilor de casa si pentru investitiile 

viitoare care vor fi propuse. 

 D-nul Grusea – in acesti din urma ani s-au adunat asa o suma mare de bani? 

 D-na Chirigiu, raspunde ca in timp. 
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 D-nul Grusea intreaba daca se pot folosi pentru investitii si goluri de casa (acoperirea 

cheltuielilor). 

 

 Comisiile: economica, juridica dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi, 13 voturi. 

 

Se declara sedinta inchisa. 

 

        INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

  
 


