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PROCES –VERBAL
încheiat la data de 07 ianuarie 2022 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
comunei Duda Epureni , convocată conform dispoziţiei primarului nr. 2/04.01.2022
Conform dispoziţie nr.2 din 04.01.2022 a primarului comunei Duda Epureni , a fost
convocată şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Duda Epureni , pentru data de
07.01.2022 ora 10.00 .
La şedinţă participă Primarul comunei dl. Petrică Chiriac , dna. Pivniceru Carmen secretarul
general al comunei .Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.consilier Petre Costel şi au început la
ora 10.00. . Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin afişare pe site-ul instituţiei , în data de
04.01.2022 a dispoziţiei nr.2 din 04.01.2022, (proces verbal afișare nr.RS /5/04.01.2022).
Secretarul comunei face prezenţa constatând că sunt prezenţi 12 din 13 consilieri în funcţie ,
lipsește dl.consilier Pahoni Mihăiță . Se constată că şedinţa a fost legal constituită .
Secretarul comunei consultă pe d-nii consilieri de exactitatea datelor consemnate în procesul
verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 28.12.2021. Supus la vot procesul verbal este
aprobat cu 12 voturi pentru din 12 exprimate .
Domnul președinte :
,, Înainte de începerea lucrărilor acestei prime ședințe pe anul 2022 ,doresc să vă urez tuturor
La mulți ani și multă sănătate ! ,,
În continuare, domnul preşedinte supune la vot ordinea de zi . Se aprobă ordinea de zi cu
12 voturi pentru din 12 exprimate .
Ordinea de zi are următorul conţinut :
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare
pentru anul 2021 din excedentul bugetului local al comunei Duda-Epureni la
31.12.2020 .
- Se trece la discutarea ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare
pentru anul 2021 din excedentul bugetului local al comunei Duda-Epureni la 31.12.2020 .
Iniţiator Primar Petrică Chiriac
Proiectul are aviz favorabil din partea comisiei pentru probleme de dezvoltare economicosociala,buget finante,administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura ,
gospodarie comunala , protectia mediului , servicii si comert .
Domnul preşedinte :
,, Dau cuvântul domnului primar ,în calitate de inițiator al proiectului ,, .
Domnul primar :
,, După cum bine știți de mai mulți ani adoptăm acest proiect la inceputul anului .În bugetul
anului trecut au rămas sume necheltuite la secțiunea de funcționare , care acum trec pe scețiunea
de dezvoltare și se crează fondul de rulment pe care il vom folosi in anul acesta pentru investiții
Domnul președinte :,, Vă rog înscrieri la cuvânt . Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt supunem
la vot. ,,
Cine este pentru ?,

AVRAM CONSTANTIN, CIOBANU EMILIAN-GIGI , DRĂGUNOIU EMANUEL ,
MATRAN ADRIAN , NICA COSTICĂ,PETRE COSTEL ,PRICOP AUREL , PRODAN
GEORGE – ADRIAN, SÎRBU VALERIU
Împotrivă ?
Abţineri ?
MACARIE VALERIU , NEGRU COSTICĂ ,VASILACHI SANDU
Supus la vot proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru din 12 exprimate .

Nemaifiind probleme de dezbătut şedinţa se declară închisă . Prezentul proces verbal conţine
un număr de două pagini, semnate de către preşedintele de şedinţă şi de secretarul comunei şi
s-a încheiat în două exemplare .
Duda Epureni 07.01.2022
Preşedinte de şedinţă ,
Consilier
PETRE COSTEL

Contrasemnează ,
Secretar General U.A.T Duda-Epureni
PIVNICERU CARMEN
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