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CONSILITJL I-OCAL
AL ORA$ULUI

VALENII DE MUNTE

PROCES _ VDRBAL

incheiat astdzi 06.01 .2022. la sediul Prirrrdriei oragului Vilenii cle Munte, cu ocazia Eedintei
Mi{fru€/deindat6aConsiliultriLocalalorasulttiVdleniideMunte.

$eclinta a inceput la ora 0800 gi este public6.

Cottvocarea sedinfei s-a fEcut prin dispozilia prirnarului oraqului VElenii de Munte nr. 5 din 4 ianuarie

2022.

Iniliatorul proiectului ordinii de zi este primarul oraEului Vllenii de Munte - Florin Constantin.

l) Secretarul geueral aI oraqului Vdlenii de Munte, Onoiu EIena-Adina, face prezenla consilierilor
locali, constatdttd cd sunt prezenfi consilierii locali: Andreescu Dumitru, Cilinoiu DragoE, Costache

Irinel-Augustin, Florea Gheorghe-Gabriel, GAjrnan Doru, Manta Adrian, Mareq Liliana, Moldoveanu
Iuliana, Oprea Constantin, Oprea Daniel, O{elea Bogdan-Andrei, Pantelimon Gabriel-lrinel, Pavel

Cristina, Piscan Ion-Dauiel, Puscasu Gheorghe-Adrian, Rotaru Daniel qi Tabdrd Marius-Lucian.

$edin{a este legal constituitS.

2) PreEedintele de Eedin{5 PLrgcagu Gheorghe-Adrian supune la vot deschis procesul-verbal incheiat cu

ocazia gedin{ei extraordinare a ConsiliLrlui Local al oragului Vllenii de Munte din data de 22 decembrie

2021, intrebdnd dacl sr.urt modificdri/completdri de licut.
Acestea nu sunt.

Procesul verbal de gedin(d este supus la vot gi aprobat cu 1 7 voturi (pentru).

Apoi pregedintele de gedin{d supune la vot deschis proiectul ordinii de zi.

ProiectLrl ordinii de zi este supus la vot si aprobat cu 1 7 voturi <pentru>.

3) Ordinea de zi este urmdtoarea:

a) proiect de hotdr6re privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sec{iunii de dezvoltare din

excedentul bugetului localalLrnitdtiiadrninistrativ-teritoriale (comisia nr.l);
b) intrebdri, rdspunsuri, interpeldri, diverse.

4) Primul proiect de hotirflre se refer[ la aprobarea acoperirii definitive a deficitului sec(iunii
de dezvoltare din excedentul bugetului local al unitl{ii administrativ-teritoriale.

$ef serviciu Nilu Elena prezintd, raportul intocmit de cdtre serviciul buget-finan1e, impozite qi

taxe locale.

Consilier local Oprea Constantin prezint[ raportul comisiei economico-financiare qi

agricLrltLlr[.

Secretarul general al oraEului Onoiu Elena-Adinaprezintd"avrztl sdu pentn"r legalitate, ce este

favorabil.

Discufii nu sunt.

Proiectul este supus la vot qi aprobat cu 17 voturi <pentru>, adoptf,ndu-se hotirirea
nr.112022.

5) Ultimul punct al ordinii de zi este cel intitulat < tntrebiri, rispunsuri, interpeliri,
diverse >>.

Discufiile au loc astfel:

Primar Florin Constantin: excedentuI il ve{i regdsi c6nd vom face bugetul, la stadion. Voi chema

pre;edin{ii de comisii sd discutdnr despre buget.

Alte disculii r.rt. rnai suut.

Drept pentnl care s-a iucheiat prezentul proces-verbal

discutate, ce fac parte irrtegrantd din dosarul special al ,

oraqului VSlenii de Munte.

$edin{a s-a terrninat la ora 08re

L de gedinl6, la care se anexeazd toate tnaterialele

acestei gedinfe de indata a Consiliului Local al

L,
.na


