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           ROMÂNIA  
JUDEłUL HUNEDOARA 
 MUNICIPIUL OR ĂŞTIE 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 07.01.2016 cu ocazia şedinŃei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăştie. 
 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 
 Din totalul de 19 consilieri sunt prezenŃi la şedinŃă 10. Lipsesc doamnele şi 
domnii consilieri Ardelean Alina, Mariş Daniela, Călinescu Cristian, NeamŃu 
Sergiu, Paşca Ioan, Pîndărelu Nicolae, Ploeşteanu Flaviu, Popa Dorin şi Todea 
Cornel.   
 La şedinŃă participă d-l director Costoiu Călin şi mass-media locală. 
 D-na consilier Dumitru Angela propune ca preşedinte de şedinŃă pe d-l 
consilier Roşu Mircea Ovidiu.  
 Propunerea este supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
 D-l primar Ovidiu Bălan propune următorul proiect al ordinii de zi : 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 
bugetului local a deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2015. 
 Proiectul ordinii de zi este supus la vot şi aprobat în unanimitate. 
 La punctul de pe ordinea de zi sunt arătate motivele iniŃierii proiectului de 
hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 
deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2015. 
 D-na director Jorza Lucia prezintă raportul întocmit de DirecŃia economică. 
 D-l consilier Bulz Dionisie întreabă de ce nu s-a dat o asemenea hotărâre la 
sfârşitul anului trecut. I se răspunde de către d-na director care arată că, nu am 
ştiut la sfârşitul anului, cât va fi deficitul pe secŃiunea de dezvoltare, abia mâine se 
va încheia anul financiar al anului trecut, iar acest deficit va fi acoperit din 
excedentul anului anterior. 
 D-l director Costoiu Călin arată că, cvorumul necesar pentru aprobarea 
proiectului de hotărâre este de 10 voturi. 
 Acesta se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Este adoptată Hotărârea nr.1/2016 privind aprobarea acoperirii definitive din 
excedentul bugetului local a deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2015.   
 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 
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