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JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

PROCES VERBAL

Încheiat  azi  la  data  de  11  ianuarie 2016 orele  1900 în  şedinţa  extraordinară  a 
Consiliului Local al comunei Suseni, la sediul acestuia.

Se  constată  că  convocarea  Consiliului  Local  comunal  în  şedinţă  s-a  făcut  cu 
respectarea  prevederilor  art.  39  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică 
locală, republicată, prin Dispoziţia nr. 3 din 2016 a primarului comunei Suseni.

La şedinţă participă următorii consilieri:

1. Bálint Attila
2. Egyed Márta
3. Elekes József
4. Elekes-Józsa Márton
5. Elekes-Köllő Márta
6. Gál Katalin
7. Horváth Dumitrina
8. Marthy Barna
9. Mihálydeák Ervin
10. Molnár Vicentiu
11. Tótpál László

De la şedinţă lipsesc motivat domnii consilieri Deák Endre, Kovács Levente, Bálint 
István şi György Zsolt.

La şedinţă mai participă: domnul primar Egyed József, d-na secretar Kovács Ileana 
Éva,  şi  doamna  Elekes-Köllő  Angéla,  însărcinată  cu  întocmirea  procesului  verbal  al 
şedinţei. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Tótpál László constatând că sedinţa este 
legal  constituită,  salută  pe  cei  prezenţi  şi  declară  deschisă  şedinţa  extraordinară  a 
Consiliului Local al comunei Suseni.

Întrunirea  Consiliului  Local  comunal  a  fost  cerută  de  primarul  comunei  cu 
următoarele proiecte de ordine de zi:

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de 
dezvoltare  şi  a  secţiunii  de  funcţionare  la  data  de  31.12.2015  din  excedentul 
bugetului local al anilor precedenţi
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Preşedintele şedinţei supune la vot aprobarea ordinii de zi, care se aprobă cu 11 voturi 
pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă. 

Şedinţa continuă cu dezbaterea proiectelor înscrise în ordinea de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acoperirii  definitive  a  deficitului 
secţiunii de dezvoltare şi a secţiunii de funcţionare la data de 31.12.2015 din 
excedentul bugetului local al anilor precedenţi

Kovács  Ileana  Éva:  Din  cauza  excedentul  bugetar  al  anului  2014,  Consiliul  local  a 
aprobat  prin   Hotărârea  nr  7  folosirea  acestui  excedent  pentru  achiziţionarea 
buldoexcavatorului,  pentru  continuarea  lucrărilor  la  reţeaua  de  canalizare  şi  pentru 
acoperirea  cheltuielilor  curente  ale  Şcolii  Gimnaziale  „Elekes  Vencel”.  Prin  folosirea 
acestor  sume s-a produs un deficit  bugetar la  aceste capitole la  sfârşitul  anului  2015, 
pentru acoperirea cărora este necesară această hotărâre.
Egyed József: Administraţia financiară ne-a solicitat adoptarea acestei hotărâri. Am avut 
excedent bugetar şi la sfârşitul anului 2015, dar nu vă pot da cifre exacte, la aprobarea 
bugetului, doamna contabilă vă va prezenta aceste cifre cu exactitate.
Elekes-Józsa Márton: Aceste sume le-am aprobat o dată.
Kovács  Ileana  Éva:  Da,  şi  totuşi  administraţia  financiară  ne  cere  această  hotărâre, 
deoarece este prevăzut în normele de închidere a exerciţului bugetar.
Tótpál László: Comisia de specialitate a aprobat proiectul de hotărâre.
Tótpál László: Supune proiectul procedurii de votare, iar proiectul se aprobă cu 11 voturi 
pentru, fără abţineri şi voturi împotrivă.

Preşedintele şedinţei anunţă epuizarea problemelor înscrise în ordinea de zi, şi declară 
închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Suseni.

ÎNTOCMIT,
Elekes-Köllő Angéla Gabriela

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        SECRETAR
Tótpál László    Kovács Ileana Éva
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