ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS
PROCES - VERBAL
Al şedinţei ordinare – prin mijloace electronice – a Consiliului local al comunei
Budacu de Jos, din data de 21 decembrie 2020, ora 11:00
La această şedinţă ordinară, desfășurată prin mijloace electronice de comunicare,
respectiv WhatsApp – Grup ConsiliulLocalBudacudeJos, convocată de către Primarul
comunei prin Dispoziţia nr.94 din 14.12.2020, au fost convocaţi și au participat toți consilierii
locali.
Mai participă d-l Simionca Florin-Sandu – primar şi Vărărean Florin-Ioan –secretarul
general al comunei.
D-l Vărărean Florin-Ioan – secretarul general al comunei face cunoscut faptul că la
sediul Primăriei sunt prezenți: d-l Simionca Florin-Sandu – primarul comunei, Vărărean
Florin-Ioan –secretarul general al comunei și președintele de ședință, d-l Baciu DanielNicolae.
Se efectuează prezența și se constată că toți consilierii locali sunt prezenți.
Preşedinte de şedinţă este d-l consilier Baciu Daniel-Nicolae, care a fost ales
preşedinte de şedinţe pentru o perioadă de 3 luni, respectiv pentru perioada octombrie decembrie 2020.
D-l preşedinte de şedinţă, supune la vot ordinea de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind a opta rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Budacu de Jos pe anul 2020;
Ordinea de zi, este aprobată, cu unanimitatea de voturi a consilierilor prezenţi.
În continuare, d-l preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal al şedinţei
anterioare, încărcat pe Grup înainte de începerea ședinței, care este aprobat în unanimitate
de către consilierii prezenţi.
D-l Vărărean Florin-Ioan – secretarul general al comunei, face cunoscut faptul că
pentru Proiectul de hotarâre a fost emis avie favorabile de către Comisiile de specialitate,
aspect confirmat telefonic, înainte de începerea ședinței.
Se trece apoi la discutarea ordinii de zi:
1.-D-l președinte de ședințe întreabă dacă sunt întrebări pentru punctul nr.1 - Proiect
de hotărâre privind a opta rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu
de Jos pe anul 2020.
Întrucât nu sunt întrebări, d-l consilier Baciu Danut, președinte de ședință: Supunem
la vot.
Secretarul general al comunei, d-l Vărărean Florin-Ioan: face cunoscut faptul că
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Secretarul general al comunei: Săptămâna viitoare vom avea o noua sedinta a
Consiliului local, in cadrul căreia vor fi aprobate taxe și impozitele locale pentru anul viitor.
D-na consilier Cimuca Anca: Tot online?
D-l consilier Banyai Dan: Dar la ședința aia sper să ne întîlnim în cămin.
D-l primar: Se are în vedere o majorare cu 10% a taxelor și impozitelor conform
codului fiscal, incluzând și rata de inflație. Ședința va fi tot online, datorita faptului ca suntem
în pandemie
Secretarul general al comunei: Vom incarca zilele astea toate materialele de ședința
D-l primar:: Va urez Sărbători fericite și multa sănătate!
Secretarul general al comunei:: Pana atunci va dorim Crăciun fericit și multa sănătate!
D-l consilier Baciu Danut: Declar sedinta închisă
Drept pentru care s-a redactat şi semnat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BACIU DANIEL-NICOLAE
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