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PROCES VERBAL 

Din  20.12.2013 
 

  Încheiat astăzi, 20 decembrie 2013, la sediul Primăriei comunei 

Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al 

comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr.354 din 

17.12.2013 pentru data de 20.12.2013, ora 09,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 9 din cei 13 consilieri în 

funcţie, lipsind motivat domnul Ciceu Petru, domnul Ianc Gratian, domnul 

Potra Dorel şi domnul Baba Fănel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau 

parte domnul Crişan Andrei, secretarul comunei şi doamna Ţuţa 

Hortensia, contabil. 

 

   Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară 

deschise lucrările acestei şedinţe. 

 Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:  
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli evidenţiate în  bugetul local pe anul 2013;initiativa 
primarului 

2. Diverse. 
 

 
S-a trecut la aprobarea ordinei de zi. Domnul secretar da citire 

ordinii de zi . Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi  
(Lazăr Gh.,  Pantea F., Codrean D, , Neculae D., Gurmai L., Nicula T.,  

Tomi C., Milosav A. şi Cret L.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 
117. 

S-a trecut la punctul 1 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotărâre 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în  bugetul 

local pe anul 2013.        

Dl. Preşedinte de şedinţă dă citire acestui punct după care invită la 
discuţii. 

Dna. Ţuţa a spus că s-a retras suma de 39.000 lei din plafonul de 
salarii deoarece există acele posturi vacante, această sumă urmând să fie 

repartizată altor primării. Tot dna. Ţuţa mai spune că s-a primit suma de 
13.400 lei pentru plata ajutorului de încălzire de la Stat pentru toate cele 

cinci luni pentru care se acordă. Dna. Ţuţa mai spune  că acestia sunt 
banii veniţi de la Stat, iar celor cu ajutor social le-a fost plătit ajutorul de 

încălzire de către primărie pentru lunile noiembrie şi decembrie. 
Deoarece dl. Creţ a avut unele nelămuriri cu privire la plata 

ajutorului de încălzire dl. viceprimar îi spune că cei care beneficiază de 
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ajutor social au primit deja banii pentru încălzire pentru lunile noiembrie şi 

decembrie. 
Dna. Ţuţa spune că banii de încălzire pentru cei cu ajutor social vin 

din cote defalcate, iar primăria a primit pentru acest an doar 4.000 de lei, 
în condiţiile în care primăria a plătit doar pentru cele două luni suma de 

6.700 lei. 
Se supune la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă unanimitate 

de voturi (Lazăr Gh.,  Pantea F., Codrean D, , Neculae D., Gurmai L., 
Nicula T.,  Tomi C., Milosav A. şi Cret L.). În acest sens se adoptă 

Hotărârea nr. 118. 
  

      Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două 

exemplare.   

 

 

 

 

 Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani 

    Pantea Gabriel Florin                                Crişan Andrei Cătălin 

 


