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PROCES - VERBAL 

Încheiat cu ocazia dezbaterilor şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Medgidia, convocat de ȋndată ȋn data de 09 ianuarie 2020, ora 17
00

 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 09 ianuarie 2020, ȋn şedinţă 

extraordinară, fiind convocat de ȋndată în baza dispoziţiei primarului nr.22/08.01.2020. 

Şedinţa extraordinară are loc la sediul Consiliului Local, în sala de şedinţe, ȋncepând cu 

orele 17
.00 

şi este publică.  

La şedinţă, din numărul total de 19 consilieri locali, sunt prezenţi 12 consilieri. Lipsesc 

domnii consilieri: Ion Narcis-Ion, Menan Samir, Trifan Alin Romeo, Butnaru Marian, Păun 

Niculae, Arslan Ozgun şi Chiriţă Liviu.  

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Caprinciu Stelică. 

Participă: primarul,Valentin Vrabie şi domnişoara secretar general al Municipiului 

Medgidia, Geafar Nesrin. 

Sunt invitaţi: dna Prunău Daniela- şef Serviciu A.P.L., doamna Feza Popa – consilier 

R.C.L.M.P.A., doamna Ceauşu Ionela- consilier R.C.L.M.P.A., doamna Ivan Luminiţa – director 

economic PMM, mass-media si cetăţeni. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se voteaza cu  12 voturi 

„pentru”. 

 

Ordinea de zi cuprinde: 

 

I . PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind : 

 

1. Acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul 

bugetului local al anilor precedenţi                                                                                

                                                                                        Initiator:Primar, Valentin Vrabie 

 

 

Se trece la proiectul de hotărâre nr. 1 de pe ordinea de zi privind acoperirea definitivă a 

deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local al anilor 

precedenţi. 

Dl preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: proiect de hotărâre, referat de 

aprobare şi avizul comisiei de specialitate. 

Dl consilier Rotaru Ion-Aurel: Aş avea eu o ȋntrebare la doamna director economic. 

Am citit aşa proiectul şi am văzut că aveţi un excedent bugetar din 2018. Din 2019 mai cred, abia 



2 
 

 

s-a ȋncheiat anul, dar ce fel de inginerie, eu nu mă pricep, de asta vă ȋntreb, au existat bani din 

2018...? 

Soseşte domnul consilier local Arslan Ozgun. Sunt prezenţi 13 consilieri locali. 

 

Dl. primar Valentin Vrabie: Păi dacă nu vă pricepeţi, credeţi că dacă vă spunem 

ȋnţelegeţi? 

Dl consilier Rotaru Ion-Aurel: Au rămas bani din 2018 până acum? 

Dl. primar Valentin Vrabie: 2018 excedent bugetar, 2019 excedent bugetar, am repetat 

de 100 de ori lucrul ăsta, domnul consilier. 

Dl consilier Rotaru Ion-Aurel: Adică au rămas bani necheltuiţi pe 2018? 

Dna. director economic Luminiţa Ivan: Excedentul este ca profitul de la o societate 

comercială. El vine şi se acumulează an de an. Sunt excedente din anii precedenţi. Anul trecut, 

dacă ȋmi aduc bine aminte acum 2 ani am avut excedent pe dezvoltare, pentru că au rămas bani 

din fondurile europene pentru care nu am făcut plăţile până la sfârşit, pentru că nu am avut 

facturi. In anul următor, l-am băgat ȋn execuţie şi am făcut plăţi din el. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Anul acesta am plătit din bugetul nostru şi nu au venit 

banii de la ministere, Ministerul Fondurilor. Si de asta suntem noi aici ȋn deficit, pare deficit, dar 

este un excedent, de fapt. 

Dl consilier Rotaru Ion-Aurel: Dacă eram pe comisie, veneam şi ȋntrebam, nu mai 

puneam acum ȋntrebarea. Ca să ȋnţeleg mai bine. 

Dl. primar Valentin Vrabie: E greu să ȋnţelegi contabilitate dacă nu o ştii. 

Contabilitatea se ȋnvaţă foarte greu. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Dumneavoastră credeţi că ştiţi toată contabilitatea? 

Dl. primar Valentin Vrabie: Eu o ştiu, contabilitatea bugetară o ştiu foarte bine. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Sigur? O să caut odată probleme de contabilitate şi o să 

vă ȋntreb direct la obiect, ca să văd dacă ştiţi bine toată contabilitatea. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Sunt ordonator de credite de 13 ani, de 14 ani. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Si aţi făcut contabilitate 100%, vă pricepeţi bine? 

Dl. preşedinte de şedinţă: Puteţi să faceţi ȋn privat discuţia aceasta, vă rog frumos? 
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Dl. consilier Epure Petre: Una este contabilitatea ȋn administraţie, alta este 

contabilitatea pe agenţi economici.  

Dl. primar Valentin Vrabie: Sunt diferite, sunt total diferite. 

Dl consilier Epure Petre: Intrebarea are un caracter cu totul general, iar dacă vreţi să vă 

răspund eu, contabilitatea, asta am ȋnvăţat-o ȋn prima oră de curs, când făceam o instruire, acum 

vreo 20 ani, e o artă. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Contabilitatea privată cu bugetară nu au legătură, ca să se 

ȋnţeleagă. 

Dl consilier Epure Petre: Nu au legătură, de asta am şi intervenit, pentru că omul când 

aude de contabilitate... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Dacă aduci un contabil de la o societate comercială aici la 

primărie nu ştie. 

Dl consilier Epure Petre:Este greu, da, sigur. 

Dl. primar Valentin Vrabie:  Domnul Caprinciu a lucrat ȋn domeniu. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Trecem peste asta. 

Dl consilier Rotaru Ion-Aurel: Să nu vă supăraţi că am ȋntrebat ce ȋnseamnă excedentul 

din 2018, ziceţi că au venit banii ȋntre timp, am crezut că aţi rămas cu banii din 2018. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Da, ȋn 2016 a fost deficit, 2017 deficit, 2018 excedent, 

2019 excedent. 

Dl consilier Rotaru Ion-Aurel: Ca să mai vorbim şi pe limba noastră, care nu ştim. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Eu pe limba tuturor vorbesc. Aţi văzut că nu folosesc 

termeni tehnici. 

Dl consilier Rotaru Ion-Aurel: Nu trebuie să vă supăraţi că dumneavoastră ştiţi mai 

multă contabilitate decât mine de 13 ani. 

Dl. consilier local Arslan Ozgun: Dar nu s-a supărat, că zâmbeşte. 

Dl consilier Rotaru Ion-Aurel: A zis omul că e supărat. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Nu, de ce să fiu supărat? „Omul” este primar. Asta e viaţa, 

ce să ȋi faci? 

Dl consilier Rotaru Ion-Aurel: In primul rând sunteţi om până la primar. 
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Dl. primar Valentin Vrabie: M-aţi ȋntrebat şi eu v-am răspuns ȋn funcţia unui om care 

este responsabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1 de pe ordinea de zi care se votează cu 13 

voturi „pentru”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă desemnat, domnul consilier local Caprinciu Stelică, declară 

ȋnchise lucrările şedinţei extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data 

de 09.01.2020. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Caprinciu Stelică 

 

 

 

Secretar general al Municipiului Medgidia, 

          jr.Geafar Nesrin 

 

 

 

 

 
Redactat conform înregistrării audio 
Consilier, Ceauşu Ionela 
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