
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  07.12.2018, 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 14, consilieri absenți 1 – Resteman Florineta.   

 Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate. 

 Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecție, mediu și turism privind aprobarea prelungirii valabilității Planului 

Urbanistic General al orașului Huedin cu Regulamentul local de urbansim aferent acestuia, până la 

aprobarea unei actualizări a documentației de urbanism dar nu mai târziu de data de 30.12.2020. 

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

  Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activitati 

economico – financiare privind aprobarea rectificarii bugetului local – Sursa A și a listei de investitii pe 

anul 2018 cu suma de 50856,28 lei. 

 Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate. 

  Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activitati 

economico – financiare privind aprobarea rectificarii bugetului local – Sursa A și a listei de investitii pe 

anul 2018 cu suma de 50.000 lei. 

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

  Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activitati 

economico – financiare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pe trim. IV – 2018 a 

Spitalului  Orășenesc Huedin – sursa F. 

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

  Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activitati 

economico – financiare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la 

Gradinita cu P.P  Prichindeii veseli  Huedin între  aliniate din sursa A.  

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

  Dl. consilier Vălean Alexandru prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia comisia pentru 

activitati economico – financiare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe 

anul 2018 la  Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin între  aliniate. 

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

 Dl. Primar anunță că ședința ordinară  din luna decembrie va fi mai repede,  respectiv la data de 

20.12.2018, ora 14 -  14,30  pentru primirea colindătorilor. 

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

prezentul proces verbal.         

Preşedinte de şedintă,                      Secretar, 


