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          PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

  Încheiat azi, 7 IANUARIE 2016 în şedinţă EXTRAORDINARA a 

Consiliului Local Făgăraş, şedinţă convocată în conformitate cu prevederile art. 39, 

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, modificată şi completată. 

 

  Şedinţa a avut loc în sala de sedinte a Primariei, începând cu orele 10:00. 

 

  Domnul preşedinte de şedinţă –Bogdan Ion: anunţă că şedinţa este 

legal constituită, fiind prezenţi 12 consilieri, absenţi 7 consilieri: dl.Cirje Catalin, 

dl.Gabor Constantin,dl.Grama Mihai, d-na Judele Michaela, dl.Mehedintu, dl.Pintea 

Cornel si dl.Popa Ovidiu. 

 

  Din partea primariei participă: dl.primar-Constantin Sorin Manduc, d-

na Claudia Milea-Birou Proiecte, Achizitii Publice, Investitii, dl.Adrian Muntean-

economist Directia Buget-Finante si din partea Politiei Municipale Fagaras-d-na 

Comisar Comanici si dl.Vârtopeanu Dan. 

 

Domnul preşedinte - Prezintă şi supune spre aprobare proiectul 

ordinii de zi, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele 

două secțiuni pentru trimestrul IV 2015 la data de 31.12.2015, precum și acoperirea 

definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare. 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si 

se aproba in unanimitate-12 voturi pentru. 

 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul 

bugetului local al anului 2015 și a sumei de 304.348,91 lei din excedentul bugetului 
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centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 

venituri proprii al anului 2015. 

 

  Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si 

se aproba in unanimitate-12 voturi pentru. 

 

  Se trece la discutarea ordinii de zi. 

 

 Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de 

hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru 

trimestrul IV 2015 la data de 31.12.2015, precum și acoperirea definitivă a deficitului 

secțiunii de dezvoltare.″ 

 

 Dl.Adrian Muntean- economist Directia Buget-Finante:Prezinta 

proiectul de hotarare dand citire referatului de specialitate. 

 

  Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate-12 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.1/07.01.2016. 

 

 Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de 

hotărâre privind utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul bugetului local al 

anului 2015 și a sumei de 304.348,91 lei din excedentul bugetului centralizat al 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al 

anului 2015.″ 

 

  Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate-12 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.2/07.01.2016. 

 

Domnul preşedinte: Mulţumeşte pentru participare şi declară închise 

lucrările şedinţei. 

  

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 exemplare. 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            SECRETAR, 

                       BOGDAN ION                                        LAURA ELENA GIUNCA                                                                                                      
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