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PROCES VERBAL 

Din  12.12.2014 
 

  Încheiat astăzi, 12 decembrie 2014, la sediul Primăriei comunei 

Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată  a Consiliului Local al 

comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr.220 din 

11.12.2014 pentru data de 12.12.2014, ora 09,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri în 

funcţie, lipsind motivat domnul Milosav Adrian, 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 următorul punct:  
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2014 ; initiativa 
primarului 

 

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, Giuchi Gh., Gurmai L., Nicula T.,  Tomi 
C., Creţ L., Ianc G şi Ciceu P.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 

112. 
S-a trecut la punctul 1 al ordinei de zi şi anume: Proiect de hotarare 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul 
local pe anul 2014.        

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

Dna. Ţuţa spune că în baza OUG 74/2014 comuna Zăbrani a primit 
suma de 1.694 mii lei pentru achitarea arieratelor, însă s-a solicitat şi s-a 

primit  în final doar suma de 1.650 mii lei, deoarece a fost necesară 
achitarea în prealabil a 5% din arierate pentru a se primi cotele pentru 

luna decembrie şi astfele necesarul de fonduri a fost redus cu 44 mii lei. 

Tot dna. Ţuţa spune că s-a primit şi suma de 150 mii lei pentru achitarea 
ratelor la creditul contractat de către comună în anul 2013, suma 

reprezentând ratele fără dobândă pentru anul 2015, acesta fiind şi motivul 
principal pentru care a fost necesară rectificare de urgenţă a bugetului 

deoarece această sumă trebuie plătită în trei zile lucrătoare de la primirea 
adresei şi este necesară şi modificarea prognozei privind plăţile. Dna. Ţuţa 

mai spune că s-a primit şi suma de 79 mii lei pentru plata drepturilor 
salariale câştigate de către cadrele didactice în baza unor şentinţe 
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judecătoreşti, suma reprezentând aproximativ 60% din necesarul pentru 

anul 2015, plata acestei sume urmând a se efectua în două tranşe, 
respectiv 8 mii lei în prima tranşă şi 71 mii lei în tranşa a doua pentru a se 

face diferenţierea între restul de primit pentru anul 2014 şi diferenţa 
pentru anul 2015. 

Dna.Gurmai doreşte să ştie dacă cele două tranşe reprezintă 
împreună 60% din suma pentru 2015 ? 

Dna. Ţuţa spune că doar cei 71 mii lei reprezintă aproximativ 60% 
din necesarul pentru anul 2015, însă plata se va efectua în 2014, până la 

data de 19.12.2014, acest aspect fiind valabil şi pentru plata celorlalte 
sume pimite prin OUG 74/2014. 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi  (Lazăr Gh.,  
Pantea F., Codrean D, Giuchi Gh., Gurmai L., Nicula T.,  Tomi C., Creţ L., 

Ianc G şi Ciceu P.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 113. 
      Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două 

exemplare.   

 

 

 

 

 

  

  


