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                                                                                                                                                    Proces  verbal  şedinţă extraordinară 7 aprilie 2020 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Încheiat astăzi 7 aprilie 2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului local al oraşului Deta, la care sunt prezenți  toți 

cei 15 consilieri aflaţi în funcţie. 

Ședința se desfășoară “la distanță”. 
Toți consilierii au comunicat “Fișa de evidență a votului” prin intermediul mail-ului sau le-au depus la 

secretariatul Primăriei Deta. 

                    Pentru proiectul de hotărâre privind modificarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive în 

perioada 1.01.2020 - 31.12.2020” finanţată din bugetul local de  venituri şi cheltuieli, dl Roman Călin și-a anunțat interesul 

personal, în conformitate cu art.228 alin.(2) din Codul administrativ. 

Se centralizează voturile penru următoarea ordine de zi: 

                                                                    ORDINE DE ZI : 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Inițiator: Primarul 

orașului Deta. Comisia Economică. 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive în 

perioada 1.01.2020 - 31.12.2020” finanţată din bugetul local de  venituri şi cheltuieli. Inițiator: Primarul orașului Deta. 

Comisia Economică. Comisia Socială. 
3.Probleme curente urgente. 

Ordinea de zi se aprobă în unanimitate. 

În urma centralizării voturilor, s-a obținut următorul rezultat pentru proiectele de hotărâri:  

  - privind modificarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive în perioada 1.01.2020 - 

31.12.2020” finanţată din bugetul local de  venituri şi cheltuieli. Comisia Economică și Comisia Socială au avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”  și 1 “împotrivă”. 

Se adoptă Hotărârea nr.64. 

  - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Comisia Economică a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 
Se adoptă Hotărârea nr.65. 

Cererea nr.2267/11.03.2020 a SC MASTECO LIMITED SRL privind punerea la dispoziția firmei a unei supafețe 

de 500 mp. teren pentru organizare de șantier. Se propune închirierea pe durata derulării contractului de lucrări 

nr.7499/10.09.2019, direct .  

Cererea a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

 

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi şedinţa ia sfârşit. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 
                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR GENERAL, 

                            Consilier DORU-MIHAI BENDARIU.                                CORALIA SCULEAN.   


