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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI PETELEA 

 
PROCES - VERBAL 

(minuta şedinţei) 
 

 Încheiat astăzi, 12.01.2021, cu ocazia Şedinţei extraordinare, cu convocare de îndată a 
Consiliului Local al Comunei Petelea. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia cu nr. 2/2021 a primarului, afişată la sediul Primăriei 
comunei Petelea. Şedinţa se desfăşoară în sala de şedinţe a primăriei şi este înregistrată audio-video, cu 
două camere video. 
 Ora 13.00. Secretarul face prezenţa. La şedinţă din cei 13 consilieri, sunt prezenţi 11. Şedinţa 
este legal constituită. De asemenea, sunt prezenţi primarul şi secretarul general al comunei Petelea. 
 Proiectul ordinii de zi, conform convocatorului: 
 1.Proiect H.C.L. privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la închiderea exerciţiului 
bugetar al anului 2020 (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei). 
 Ardelean M.: propun completarea ordinii de zi cu un punct, respectiv Alte probleme curente. 

 Se supune aprobării ordinea de zi în forma propusă de iniţiator. 
 Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi “pentru”, 2 "abţineri" (Ardelean şi Hagymas) 
(numără secretarul).     
 Se trece la ordinea de zi: 
 1. Proiect H.C.L. privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la închiderea exerciţiului 
bugetar al anului 2020 

 Fărcaş Cristian: citeşte Proiectul de hotărâre şi dă cuvântul iniţiatorului.   
D-l Pădurean Sorin - primar: prezintă referatul de aprobare.  
Fărcaş Cristian: discuţii, avize.  
Chiheri Agrinol - consilier local: prezintă avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină, de Protecţia   
           Mediului, Sport şi Turism: Aviz favorabil. 
Moldovan Ioan - consilier local: prezintă avizul Comisiei pentru Activităţi Social-culturale,  
           Culte, Învăţământ, Sănătate, Familie şi Protecţia Copilului: Aviz favorabil.  
Fărcaş Cristian: - consilier local: prezintă avizul  Comisiei pentru Activităţi Economico-   
            financiare, Agricultură, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:  Aviz favorabil. 
Fărcaş Cristian: supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator, (vot deschis 
prin ridicarea mâinii), numără secretarul.  

Numele şi prenumele Pentru Împotrivă Abţinere 

Ardelean Crăciun-Marcel x   

Bencze Gheorghe-Daniel x   
Chiheri Agrinol-Simion x   
Fărcaş Cristian x   
Fulop Ioan x   
Hagymas Alexandru-Simion x   
Hudubeţ Cosmin-Florin    
Maier Ioan-Nicolae  x   
Moldovan Ioan x   
Moldovan Iosif x   
Muntean Dorin x   
Oprea Ioan x   
Oprea Octavian -Simion    

Total 11   

 
 Hotărârea a fost adoptată şi va avea numărul 1/2021. 

  Fărcaş Cristian: Ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa închisă. 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                    Secretar general,     
  Cristian Fărcaş     Mihai-Ilie Moldovan  


