
R O M A N I A
JUDEŢUL  CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI  HUEDIN

        P R O C E S  -  V E R B A L
              Încheiat azi  05.01.2018, 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 cu modificările la zi.

Consilieri  total  15,  consilieri  prezenţi  13,  consilieri  absenți  2  dl.  Farkaș  Marius,  d.na  Resteman
Florineta.

Se  supune la vot ordinea de zi  și  se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități

economico – financiare, privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă  de 249732,19 lei,  la
Secțiunea de Funcționare din “Excedentul anilor precedenți” pentru sursa F -Buget de venituri proprii,  în cadrul
Spitalului Orășenesc Huedin, respectiv acoperirea definitivă a deficitului în sumă de 22534,86 lei,  la Secțiunea
de Dezvoltare din “Excedentul anilor precedenți” pentru sursa  F-Buget de venituri proprii, în cadrul Spitalului
Orășenesc Huedin.

D.na director executiv economic Pandrea Rodica acordă  lămuriri cu privire la necesitatea și
oportunitatea acestui proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități

economico – financiare, privind aprobarea acoperirii definitive a dificitului Secțiunii de Dezvoltare în sumă de
10.000 lei, din Excedentul anilor precedenți pentru sursa E – Buget de venituri proprii și subvenții.

D.na director executiv economic Pandrea Rodica acordă  lămuriri cu privire la necesitatea și
oportunitatea acestui proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități

economico – financiare, privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenți, a sumelor
repartizate din acesta în cursul anului 2017 pentru finanțarea cheltuelilor secțiunii de dezvoltare în sumă totală de
4.031.208,33 lei, pentru sursa A-Buget Local, acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a sumelor
repartizate din acesta în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuelilor secțiunii de dezvoltare în sumă totală de
10.000 lei, pentru sursa E-Buget de venituri proprii și subvenții, și acoperirea definitivă din excedentul anilor
precedenți a sumelor repartizate din acesta în cursul anului 2017,  pentru finanțarea cheltuelilor secțiunii de
funcționare în sumă totală de 20.000 lei, pentru sursa E-Buget de venituri proprii și subvenții.

D.na director executiv economic Pandrea Rodica acordă  lămuriri cu privire la necesitatea și
oportunitatea acestui proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități

economico – financiare, privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secțiunii de Dezvoltare în sumă de
4.031.208,33 lei, din Excedentul anilor precedenți pentru Sursa A – Bugetul local.

D.na director executiv economic Pandrea Rodica acordă  lămuriri cu privire la necesitatea și
oportunitatea acestui proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități

economico – financiare, privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de
213668,18 lei, din Excedentul anilor precedenți – sursa F,  acoperiri definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare
în sumă de 22534,86 lei, din Excedentul anilor precedenți – sursa F la Spitalul orășenesc Huedin.

D.na director executiv economic Pandrea Rodica acordă  lămuriri cu privire la necesitatea și
oportunitatea acestui proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
 Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități

economico – financiare, privind aprobarea preluarii ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții - contul
E.40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-Secțiunea de Funcționare
din contul 82E9800-”Excedent al bugetului activităților finantate integral din venituri proprii înființate pe lângă
instituțiile publice din administrația publică locală”, a sumei de 20.000 lei.

D.na director executiv economic Pandrea Rodica acordă  lămuriri cu privire la necesitatea și
oportunitatea acestui proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.



Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități
economico – financiare, privind aprobarea preluării ca venit în bugetul local - în contul 21.A.36.05.00 “Venituri
ale bugetelor locale-Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice, a excedentelor rezultate
din execuția bugetului de venituri și cheltueli al activităților finanțate integral din venituri proprii, existente la
finele anului 2017 în soldul contului- 82E980000 Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri
proprii înființate pe lângă  instituții publice din administrația publică locală, a sumei de 350.000 lei.

D.na director executiv economic Pandrea Rodica acordă  lămuriri cu privire la necesitatea și
oportunitatea acestui proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl.Consilier Matiș  Horea - Dorin prezintă  proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități

economico – financiare, privind aprobarea preluarii ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții - contul
F.40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-Secțiunea de Funcționare
din contul 82F9800-”Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă
instituțiile publice din administrația publică locală”, a sumei de 150.000 lei, pentru Spitalul Orășenesc Huedin.

D.na director executiv economic Pandrea Rodica acordă  lămuriri cu privire la necesitatea și
oportunitatea acestui proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Primar mulțumește consilierilor locali pentru colaborare, arătând că s-au atins obiectivele propuse,

încheindu-se anul bugetar cu un excedent financiar.
Menționează că au fost majorate salariiile însă cu noua impozitare aceste majorări se pierd, urmând ca

salariile să scadă  începând cu 01.01.2018. Datorită excedentului din buget nu vor mai fi primite sume pentru
echilibrare, în condițiile în care nu au fost mărite taxele și impozitele pe anul 2018.

Menționează că există un proiect la nivel guvernamental de a se lua excedentul din anul 2016.
Informează că au fost publicate în MO/2018 urmând ca în 45 de zile respectiv până la începutul lunii

februarie să se aprobe și bugetul local pe anul 2018. Arată că în următoarea ședință se vor discuta ce proiecte se
vor derula în anul  2018, unele in continuarea celor derulate în anul 2017, sperând într- o buna colaborare și  în
anul 2018.

Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat prezentul
proces verbal.

 Preşedinte de şedintă,        Secretar,
Prof. Matiș Horea - Dorin   Cozea Dan


