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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 14.01.2021, orele 09,00 în şedinţa extraordinară,
în sala de sport a Școlii ,,Doamna Nica”, a Consiliului local al comunei
Valea Mărului, convocată prin dispoziţia Primarului nr.5/11.01.2021
unde se are în vedere art.128, alin.(2), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Doamna secretar general al comunei aduce la cunostință că în
conformitate cu art. 137 alin (1) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ ce face referire la Cvorumul
şedinţelor consiliului local, ședinţele consiliului local se desfăşoară legal
în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se consideră
prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea
oricăror mijloace electronice. Astfel domnii Popa Alin-Alexandru,
Marin Gigel si Orlov Mihail au anunțat anticipat ședinței că lipsesc, nu
sunt prezenți în sală din motive bine întemeiate, ( de sănătate) dar
participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.
Doamna secretar general al comunei face prezența: au raspuns
apelului 13 consilieri.
La şedinţă participă un număr de 13 consilieri locali din totalul
de 13 consilieri în funcţie.
Doamna președinte de ședință prezintă procesul verbal din data
de 07.01.2021;
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de
07.01.2021;
Se aprobă cu 13 voturi ,,pentru,,.
Se prezintă ordinea de zi a ședinței care a fost pusă la dispoziția
consilierilor locali și a comisiilor de specialiate spre avizare a

proiectelor de hotărari atât pe email cât și pe pagina de internet :
www.primariavaleamarului.ro:
1. Proiect de hotarare Privind: Împrumut privind utilizarea în anul
2021 a sumei de 600.000 lei din excedentul bugetului local la data de
31.12.2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.
Se supune la vot ordinea de zi; se aprobă cu 13 voturi *pentru*.
Se trece la pct.1 al ordinei de zi: privind aprobarea Împrumut
privind utilizarea în anul 2021 a sumei de 600.000 lei din excedentul
bugetului local la data de 31.12.2020 pentru finanțarea secțiunii de
dezvoltare;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre; se
înregistrează 13 voturi *pentru*,-*abțineri*, - *împotrivă*.
Cu 13 voturi *pentru*, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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