ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL

Încheiat azi 09.01.2013 cu ocazia şedinţei ,, de indată,, a Consiliului Local Huedin.
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizându-se în
conformitate cu art. 46 alin. 8 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale modificată prin Legea
nr. 286/2006.
Consilieri total 15, consilieri prezenţi 13. absenți 2, d.na Edveș Laura, dl. Sucilă Valentin.
D.na Șaitiș Cristina prezintă ordinea de zi care se supune la vot și se aporbă în unanimitate.
D.na Șaitiș Critina prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia economică, privind aprobarea
acoperirii definitive a deficitului în sumă de 1.880.151,10 lei la secțiunea de dezvoltare din excedentul anilor
precedenți.
D.na dir. ec. Pandrea Rodica acordă detalii suplimnetare arătând că bugetul este structurat pe două
secțiuni, functionare respectiv dezvoltare – investitii, la nivelul anului 2012 pentru investiții prevăzându-se
o sumă. Menționează că, cf. Ordinului M.F 1720/17.12.2012 din fondul de rulment trebuia să se returneze
sumele folosite pentru a se reîntregi bugetul.
Menționăm că nivelul deficitului de la sfârșitul anului 2012 trebuie aprobat prin H.C.L, de asemenea
trebuind refăcut fondul de rulment.
Dl. Primar mentionează că atunci când se fac invrestiții în anul următor, rămân și anumite sume , se
verifică ce a mai ramas din anul anterior în funcție de încasări și de ce se alocă de la Consiliul Județean, în anul
2012 făcându-se economii la fondul de dezvoltare de 24 miliarde lei, din care s-au cheltuit 18 miliarde lei.
Mentionează că acest demers este prima etapă în aprobarea bugetului pe anul 2013, menționând că
probabil în luna martie se va aproba bugetul pe anul 2013.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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