ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL

Încheiat azi 07.12.2016 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 14, consilieri absenți 1 dl. Farkaș Marius.
D.na Consilier Giurgiu Marinela supune la vot Ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.
D.na Consilier Giurgiu Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru
activități economico – financiare privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltueili pe anul
2016, cu suma de 105.000 lei, lămuriri suplimnetare acordând dl. Primar, care menționează că este
vorba de alocarea unor sume pentru unele proiecte aflate în derulare, sume alocate de la Consiliul
Juedetean.
Se supune la vot pe articole proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Primar menționează că va fi organizată o ședință extraordinară la data de 14.12.2016, ora
16,00 în care va fi prezentat și programul colindătorilor, după care va fi pornit sistemul de iluminat cu
ocazia sărbătorilor de iarnă, arată că a fost nevoie de o perioadă mai scurtă de funcționare a acestui
sistem datorită costurilor ridicate cu energia electrică consumată, urmând ca în prealabil să fie
terminate pregătirile cu aceste aranjamente a iluminatului de sărbători.
D.na Consilier Giurgiu Marinela o felicită din partea Președintelui Consiliului Județean Cluj și
a Consiliului Local Huedin pe d.șoara Cozea Marinela, cu ocazia zilei de naștere.
Dl. Consilier Vălean Alexandru solicită luarea măsurilor necesare în vederea ridicării unor
grămezi de moloz de pe marginea unor străzi în care au avut loc lucrări de amenajare cu pavaje, dl.
primar menționând că în zilele următoare aceste probleme vor fi rezolvate.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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