
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  08.01.2019, 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 12, consilieri absenți 3(Schwarcz Tibor, Resteman 

Florineta, Cozea Marinela). 

 Domnul Secretar Cozea Dan solicită introducerea unui nou proiect de hotărâre pe  ordinea de 

zi   privind aprobarea preluarii din execentul anului precedent, din contul 82F9800 -”Excedent al 

bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din 

administrația publică locală”, suma de 123507.93 lei, ca venit în bugetul de venituri proprii și 

subvenții. 

 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 acoperirii definitive a deficitului în sumă de 44500 

lei la Secțiunea de Funcționare din “Excedentul anilor precedenți.”pentru sursa E -Buget de venituri 

proprii,  aprobarea acoperirii definitive totale a deficitului în sumă de 20.608,82 lei la Secțiunea de 

Funcționare din “Excedentul anilor precedenți.”pentru sursa E -Buget de venituri proprii, aprobarea 

acoperirii definitive a deficitului în sumă de 5500 lei la Secțiunea de Dezvoltare din “Excedentul 

anilor precedenți.”pentru sursa E -Buget de venituri proprii, aprobarea acoperirii definitive totale a 

deficitului în sumă de 4.284 lei la Secțiunea de Dezvoltare din “Excedentul anilor precedenți.”pentru 

sursa E -Buget de venituri proprii, si  aprobarea acoperirii definitive totale a bugetului an 2018 in suma 

de 24.892,82 lei pentru sursa E -Buget de venituri proprii, a Liceului O.Goga  Huedin. 

 Doamna director economic acorda lamuriri, s-a rectificat excedentul anilor precedenți și se va 

introduce înapoi la Liceul Tehnologic O.Goga din Orașul Huedin. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate. 

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

activitati economico – financiare privind aprobarea acoperirii definitive  a deficitului în sumă de  

242.344,65 lei,  la Secțiunea de Funcționare din “Excedentul anilor precedenți” pentru sursa F -Buget 

de venituri proprii, aprobarea acoperirii totale a sectiunii de functionare pe anul 2018 in suma de 

236.593,33 lei din “Excedentul anilor precedenți.”pentru sursa F -Buget de venituri proprii, si 

aprobarea acoperirii totale a deficitului bugetului anului 2018 in suma de 55.260,32 lei din “Excedentul 

anilor precedenți.”pentru sursa F -Buget de venituri proprii,  în cadrul Spitalului Orășenesc Huedin. 

 Doamna director economic arată că se acoperă deficitul pe secția de funcționare. 



 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  acoperirii definitive din excedentul anilor 

precedenti a sumelor repartizate din acesta in cursul anului 2018 pentru finantarea cheltuelilor sectiunii 

de dezvoltare in suma totala de 3.274.980,25 lei pentru sursa A-Buget Local, aprobarea acoperirii 

definitive din excedentul anilor precedenti a sumelor repartizate din acesta in cursul anului 2018 pentru 

finantarea cheltuelilor sectiunii de functionare in suma totala de 311.069,27 lei pentru sursa A-Buget 

Local, aprobarea acoperirii definitive totale pe anul 2018 din excedentul anilor precedenti  in suma 

totala de 1.644.948,21 lei pentru sursa A-Buget Local,  aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

anilor precedenti a sumelor  repartizate din acesta in cursul anului 2018 pentru finantarea cheltuelilor 

sectiunii de dezvoltare in suma totala de 307.910 lei pentru sursa  E-Buget de venituri proprii si 

subventii;, aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenti a sumelor repartizate din 

acesta in cursul anului 2018 pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de functionare in suma totala de 

20.000 lei pentru sursa E-Buget de venituri proprii si subventii, si  aprobarea acoperirii definitive 

totale pe anul 2018 din excedentul anilor precedenti in suma totala de 136.474,82 lei pentru sursa E-

Buget de venituri proprii si subventii. 

 Doamna director economic arată că este vorba despre bugetul Orașului Huedin-sursaA. 

 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  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. 

 Doamna director economic arata ca suma de 20.000 lei este necesară pentru plata salariilor 

muncitorilor ecologiști care vor fi platiti din Capitolul autofinantate. 

 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 

cultură,culte,invatamant,sanatate privind aprobarea modificarii art.3 din Hotararea Consiliului Local 

nr. 192/20.12.2018. 

 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 preluarii din execentul anului precedent, din contul 

82F9800 -”Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă 

instituțiile publice din administrația publică locală”, suma de 123507.93 lei, ca venit în bugetul de 

venituri proprii și subvenții. 



 Doamna director economic arata ca a intrat 181.000 lei de la Uniunea Europeana pe un proiect 

nerambursabil din anul 2016, suma partiala, ulterior acordand lamuriri privind transferul sumei si din 

ce cont se va face.De asemenea reitereaza faptul ca urma ca in 10 zile lucratoare sa fie finalizat 

transferul sumelor alocate iar prin HCL se preia din excendent in bugetul pe anul 2019 urmand a se 

transfera in bugetul DSP si a Ministerului Dezvoltarii 

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

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

prezentul proces verbal.    
 

      

Preşedinte de şedintă,                      Secretar, 


