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PROCES VERBAL 

 
 Încheiat astăzi, 24.11.2022, în ședința extraordinară a Consiliului Local Eforie ce se desfășoară 
cu prezență fizică în sediul Centrului de Relații cu Publicul din loc. Eforie Sud, strada Avram Iancu, 
întocmit în conformitate cu prevederile art. 138, alin. (13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, convocată prin Dispoziția Primarului orașului Eforie nr. 279 / 23.11.2022. 

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Ciocănel Niculae, Diaconu 
Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, Nagy Cătălin-Tiberiu, Negru 
Toader-Virgil, Pîrvescu Floarea Orbocea Daniel-Victor, Samson Elisabeta, Sărăcilă Lucia și Tode 
Antonela. 

Lipsesc: Chiru Gigi-Christian, Munteanu Dumitru, și Tudor Silviu-Antonio. 
Participă dl. Primar Șerban Robert-Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar general, dna. Oprea 

Alina-Elena, Director Executiv Direcția Financiară, dl. Bucuresteanu Alexandru-Şef SJAAC. 
Dl. Orbocea este președinte de ședință conform HCL nr. 214 din 10.10.2022.  
 
Dl. Orbocea – Buna ziua! Declar ședința deschisă.  

 Dl. Orbocea: Avem 2 puncte pe ordinea de zi. 
 Dl. Orbocea: Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru ? 

Se înregistrează 14 voturi „pentru”. 
  

PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
oraşului Eforie. 

Dl. Orbocea – Sunt întrebări ? 
Dna. Sărăcilă – Am eu câteva întrebări. 
Dna. Sărăcilă – De exemplu ce înseamnă cheltuieli materiale salubritate? 
Dna. Oprea – Din capitolul salubritate se plătește Iridex-ul. 
Dna. Sărăcilă -– Bun. Dar ce înseamnă cheltuieli materiale ? Le plătim noi ceva materiale sau 

cum ? 
Dna. Oprea – Facturilor lor le achităm din articolul 20, din cheltuieli materiale. Structura 

bugetului este: articolul 10: salarii, articolul 20: cheltuieli materiale, articolul 30 dobânzi. Aceasta este 
structura economică a bugetului. Lucrările pe care le plătim Iridex-ului se încadrează la articolul 20: 
cheltuieli materiale. Aceasta este clasificarea economică 

Dna. Sărăcilă- la cheltuieli materiale spații verzi ? 
Dna. Oprea- Acolo plătim spații verzi, respectiv Efo Urban-ul, tot ce înseamnă lucrări der spații 

verzi în oraș. 
Dna. Sărăcilă – Dacă sunteți amabilă, la ședința viitoare de rectificare vreau și eu să văd o 

situație. Adică din ce este compusă această sumă de 232992 lei. 
Dna. Oprea –În fiecare lună sunt alte nevoi se efectuează alte lucrări. 
Dna. Sărăcilă – În baza unor comenzi ? 
Dna. Oprea –Normal. La începutul lunii se identifică necesarul de lucrări, în funcție de buget, 

se dă comandă  și se efectuează lucrările. 
Dna. Sărăcilă – Am o rugăminte. Tot așa. Nu știu ce înseamnă cheltuieli. Și, la fel în capitolul 

, sau codul indicator 52.02.01.03 cheltuieli materiale 200.000 lei. Ce reprezintă? 
Dna. Oprea – Acelea reprezintă aparat propriu. De acolo plătim combustibilul pentru mașini, 

telefoanele, apă, tot ce înseamnă cheltuială materială. 
Dna. Sărăcilă – Știți de ce v-am întrebat ? Fără supărare, am găsit în alt proiect de hotărâre 

același cod indicator cu 74.02.05.01 în care este trecut alimentare cu apă și amplasare hidro . Poate s-
a greșit ceva. 

Dna. Oprea – Poate din 70.50 alimentare cu apă . 
Dna. Sărăcilă – Nu. Din 74.02.05.01. 
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Dna. Oprea – Ok. Arătați-mi. Se poate să fie o eroare. 
Dna. Sărăcilă – Poate într-adevăr s-a greșit când s-a redactat. 
Dna. Sărăcilă – Și domnule secretar am rugămintea să consemnați. 
Dl. Preoteasa – Se va consemna. 
Dl. Preoteasa – Alte întrebări ? 
Dl. Ciocănel – la capitolul 70, cheltuieli ce reprezintă ? 
Dna. Oprea – Și acolo la fel. Plătim consumul de apă de pe domeniul public, toate reparațiile, 

de exemplu băncuțe , tot ce dăm de lucru Efo Urban- ului aferent lucrărilor de pe domeniul public. Da, 
plătim de acolo din (capitolul) 70.Adică tot ce ține de domeniul public plătim din (capitolul) 70 iar din 
(capitolul) 51 ce ține de aparat propriu, sediu. 

Dl. Preoteasa – față de forma pe care v-am înaintat-o ieri, proiectul de hotărâre a suportat două 
modificări, în sensul că se vor introduce două noi articole: 

Dl. Preoteasa – Primul articol: să suplimentăm plafonul valoric stabilit pentru acordarea 
pachetelor pentru elevi și (ante) preșcolari acordate cu ocazia sărbătorii Crăciunului de la 50 lei la 60 
lei de copil precum și majorarea vârstei de acordare până la clasa a VIII (în loc de clasa a IV-a) cum a 
fost inițial aprobat 

Dl. Preoteasa – Al doilea articol: urmare deciziei Curții de Conturi din 2016 trebuie să 
suportăm de la bugetul local cheltuielile judiciare efectuate în dosarele civile. 

Dl. Ciocănel – Normal. Dacă este hotărâre. 
Dna. Sărăcilă – Ce voiam să mai întreb: În legătură cu cheltuieli acestea de la Liceul teoretic . 

Ce înseamnă indemnizație cadre didactice ? Sau sunt doar cheltuieli materiale ? 
Dna. Oprea –Conform legii, este un HG din 1993, daca nu mă înșel, și nu se suportă din 

capitolul 10 (salarii) este o cheltuială materială, se suportă din (capitolul) cheltuieli materiale din 
bugetul local și au solicitare pentru 2 sume : 3841 lei  indemnizație de instalare Bucșe Ioana și 2218 
lei indemnizație de instalare Ristea Oana-Corina. 

Dl. Orbocea – Ok. Supunem la vot. Cine este „pentru” ? 
Se înregistrează 14 voturi „pentru”. 
 
PCT. 2 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 161 din 18.07.2022 

- aprobarea contractării de către Orasul Eforie a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 
până la 7.500.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii 
de interes public local co-finantate din fonduri europene. 

Dna. Oprea – Aici modificăm niște linii bugetare, în cadrul bugetului creditelor datorită 
faptului că pentru lucrările de la Școala de la Eforie Nord mai durează până ni se suplimentează 
prefinanțarea și constructorul solicită plata situațiilor de lucrări că altfel sistează lucrările , și mai avem 
o actualizare pe Ordonanța 64 la Centrul de Excelență din Eforie Nord, tot așa până ne decontează din 
bugetul U.E. le plătim din credit și când ne rambursează de la Uniunea Europeană rambursăm creditul. 

Dl. Primar – De aceea am și contractat creditul. 
Dl. Orbocea – Supunem la vot. 
Se înregistrează 14 voturi „pentru”. 

 

 Dl. Orbocea – Declar ședință închisă. O zi bună ! 
 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar.  
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