ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA PÂRSCOV
CONSILIUL LOCAL
NR. 5280/10.09.2020 .

PROCES-VERBAL
Incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Pârscov,
judetul Buzau , azi joi 10 septembrie 2020 , incepand cu orele 16,oo in Sala
Caminului cultural Vasile Voiculescu Pârscov.
La sedinta participa cei 15 consilieri , primarul comunei ,domnul Mihai Daniel
, domnul Burlacu Alexandru viceprimarul comunei Pârscov , secretarul general al
comunei Pârscov domnul Calen Neculai .
Domnul Presedinte de sedinta , consilier Dumitru Potlogea constata legalitatea
inceperii sedintei si da citire ordinei de zi , anuntata de catre secretarul general al
comunei Pârscov, jurist Calen Neculai , conform prevederilor legale.
Se solicita interventii la procesul verbal al sedintei anterioare.
Nu sunt interventii,supus la vot este aprobat cu votul a 15 consilieri din totalul
de 15.
Se da citire ordinei de zi , anuntata cu invitatie si materialele aferente
proiectului de hotarare de catre secretarul general al comunei Pârscov, jurist Calen
Neculai , conform prevederilor legale
Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2020 – inițiator
primarul comunei Pârscov;
2.Diverse.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2020 – initiator
Primarul comunei Pârscov
Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitru Potlogea da cuvantul
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de
hotarare susinvederat.
Se da cuvantul doamnei consilier Bulumete Iulica sa prezinte raportul de
specialitate al compartimentului financiar contabil.
Se da cuvantul domnului Calen Neculai care prezinta avizul Comisiiilor de
specialitate date in termenul legal.
Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat.
Domnul primar Daniel Mihai – dupa cum ati observat a trebuit sa asiguram
fondurile necesare pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 – conform
prevederilor legale.
Nemaifiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu
15 voturi pentru , - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se
hotararea nr. 26/10.09.2020 privind rectificarea bugetului local 2020.

Se trece la punctul 2 Diverse.
Nu sunt interventii si nici suplimentari.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
Presedintele sedintei,
Consilier Dumitru Potlogea

Intocmit,

Secretar general , Calen Neculai

