
 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Încheiat azi, 5.01.2023, ora 11  în cadrul ședinței extraordinare  (de indata ) a 

Consiliului Local Rupea. 

  

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 10 consilieri din totalul de 14, 

lipsesc urmatorii:  d-na Antal Maria, d-nul Grusea Lucian, d-nul Vranceanu Vasile 

Marian si d-nul Vasile Culita Cristinel.  

 

Este prezent  primarul orasului Rupea, d-nul Opris Alexandru. 

 

Sedinta este statutara si se pot adopta hotarari. 

 

Se supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara si se aproba in 

unanimitate de 10 voturi. 

 

 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegere presedinte de sedinta. 

2. Proiectde hotarare privind acoperire definitiva a deficitului bugetar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al 

anului 2022 in anul 2023. 

 

Se supune la vot ordinea de zi si cu unanimitate de 10 voturi se aproba. 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegere presedinte de sedinta. 

 

 Comisiile dau avize favorabile in scris. 

 

Se supune la vot alegerea presedintelui de sedinta –dnul Serban Ovidiu Ioan si se 

aproba in unanimitate de 10 voturi 

 

2. Proiectde hotarare privind acoperire definitiva a deficitului bugetar. 

 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 

 

D-na Chirigiu Elena explica despre ce este vorba, in sensul ca folosirea excedentul 

bugetar pentru acoperirea definitiva a deficitului. 

 



Se supune la vot proiectul de hotarare si in unanimitate de 10 voturi se aproba. 

 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al 

anului 2022 in anul 2023. 

 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 

 

D-na Chirigiu Elena explica: a ramas un excedent de aprox 5.805.662,29 lei, 

acesta se poate  repartiza pentru investitii si goluri de  casa, propunem pentru 

acoperirea golurilor de casa suma de 2.500.000,00 lei si suma de 3.302.662,29 lei 

pentru investitii care pana la aprobare se va utiliza si pe autofinantate cu excedent 

de 319.880,31 lei care este repartizat pentru acoperirea cheltuielilor de functionare 

la piata si pentru cheltuielile la pasuni ori pentru investitii. 

 

D-nul Helwig Karl intreaba daca sunt stabilite investitii?  

D-nul Primar explica ca nu sunt stabilite inca aceste investitii se vor aproba 

ulterior. 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de 10 voturi 

pentru. 

 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 

 


