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Nr.RS /200 /22.04.2021

MINUTA
încheiată astăzi 22.04.2021
la sediul Primăriei comunei Duda-Epureni , Sat .Epureni , Str.Paltinului nr.1 , în
conformitate cu art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală , cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Duda-Epureni din data de 22.04.2021
Consiliul Local a fost convocată în şedinţă ordinară la data mai sus menţionată , prin
dispoziţia primarului nr.67/15.04.2021 , cu respectarea întocmai a prevederilor legale ,
respectiv art.133, alin.2 lit.a, art.134, alin.1 lit.a, alin.3, lit.a, alin.5, art.135, art.155 alin.1
lit.b si e, alin.3 lit.b si art.196, alin.1 lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ ;
Secretarul general al comunei Duda Epureni constata că este îndeplinită condiţia
art.137 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , fiind prezenţi 13
consilieri din 13 consilieri în funcţie .
La şedinţă participă primarul comunei dl. Petrică Chiriac , secretarul comunei DudaEpureni , dl.Pintilie Liviu –contabil și dl.Pricop Valeriu consilier la Compartimentul
Financiar Contabilitate . Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. consilier Pahoni Mihăiță şi
au început la ora 14.00 .
Domnul preşedinte supune la vot ordinea de zi . Se aprobă ordinea de zi cu 10 voturi
pentru din 13 exprimate și trei împotrivă –dnii.consilieri Vasilachi Sandu , Macarie
Valeriu și Negru Costică .
Ordinea de zi are următorul conţinut :
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 01.04.2021 .
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Duda-Epureni
, pe anul 2021.
În cadrul şedinţei s-a aprobat procesul verbal al ședinței extraordinare din data de
01.04.2021 ,cu 11 voturi pentru din 13 exprimate și două împotrivă –dnii.consilieri
Vasilachi Sandu și Macarie Valeriu .
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Duda-Epureni ,
pe anul 2021 a fost respins ,cu 7 voturi din 13 exprimate , înregistrându-se
următoarea opțiune la vot :

Voturi pentru :

CONDREA CORNEL , DRĂGUNOIU EMANUEL , PAHONI MIHĂIŢĂ
,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL , SÎRBU VALERIU .
Voturi împotrivă :
MACARIE VALERIU , MATRAN ADRIAN ,NICA COSTICĂ ,NEGRU
COSTICĂ , VASILACHI SANDU
Abţineri :
AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI
Ședinţa s-a încheiat la ora 14.30 .
În conformitate cu dispoziţiile art.11 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa în
administraţia publică , minuta se va afişa la sediul primăriei şi se va publica pe site-ul
primăriei comunei Duda-Epureni .

Preşedinte de şedinţă ,
PAHONI MIHĂIȚĂ

Secretar General Comuna Duda-Epureni,
PIVNICERU CARMEN

