
                                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  10.01.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a  Consiliului Local Huedin. 

  Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizându-se în 

conformitate cu  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 Consilieri total 15, consilieri prezenţi 15.  

 Dl. Secretar Cozea Dan deschide ședința, supune la vot ordinea de zi care se aprobă în 

unanimitate, cu mențiunea d.lui primar că toate proiectele de hotărâre sunt susținute spre aprobare. 

Dl.Consilier Schwarcz Tibor 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 2019, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare, în sumă totală de 4.491.337,36 lei  pentru Sursa A – Buget Local, aprobarea acoperirii 

definitive totale din excedentul anilor precedenți a secțiunii de dezvoltare în cursul anului 2019, în 

sumă totală de 4.170.208,55 lei pentru Sursa A – Buget Local, aprobarea  acoperirii definitive totale pe 

anul 2019 din excedentul anilor precedenți în sumă totală de 2.309.679,25  lei pentru Sursa A – Buget 

Local, aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenți a sumelor repartizate din acesta 

în cursul anului 2019, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă totală de 160.900 

lei  pentru Sursa E – Buget de venituri proprii și subvenții, aprobarea acoperirii definitive totale din 

excedentul anilor precedenți a secțiunii de dezvoltare în cursul anului 2019, în sumă totală de 160.900 

lei pentru Sursa E – Buget de venituri proprii și subvenții, aprobarea acoperirii definitive din 

excedentul anilor precedenți a sumelor repartizate  din acesta în cursul anului 2019, pentru finanțarea 

cheltuielilor secțiunii de funcționare în sumă totală de 20.000 lei pentru Sursa E – Buget de venituri 

proprii si subventii. 

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

Dl. Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități 

economico – financiare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 24684,17 lei la 

Secțiunea de Functionare  din ,, Excedentul  anilor precedenți, pentru sursa E – Buget  de venituri 

proprii, în cadrul Liceului Teoretic ,,Octavian Goga ,, Huedin. 

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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de pentru activități 

economico - fianciare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 8.394,83 lei la 

Secțiunea de Funcționare din ,,Excedentul  anilor precedenți,, pentru sursa E – Buget de venituri 

proprii, în cadrul Liceului Tehnologic ,,Vladeasa ,, Huedin. 



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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru activități 

economico – financiare privind aprobarea  acoperirii definitive a deficitului în sumă de 42.935,20 lei la 

secțiunea de dezvoltare din ,, Excedentul  anilor precedenți, pentru sursa F – Buget  de venituri proprii, 

in cadrul Spitalului Orașenesc Huedin. 

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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru activități 

economico – fiannciare privind aprobarea privind aprobarea preluării 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 25.000 lei. 

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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia  pentru activități 

economico – fiannciare privind aprobarea preluarii din excedentul anilor precedenti, contul  82A9800 -

”Excedent al bugetului local din anii precedenti”,, a sumei de 400.000 lei, în bugetul local al anului 

2020 , contul de venit- A.40.18.00-Sume utilizate din excedentul anilor precedenti pentru efectuare de 

cheltueli-Secțiunea de Funcționare , pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare . 

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

Dl.Consilier Schwarcz Tibor prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia comisia  pentru 

activități economico – fiannciare privind aprobarea preluarii ca venit în bugetul de venituri proprii și 

subvenții al Spitalului Orasenesc Huedin – in 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 finantate integral din venituri proprii si subventii”, a sumei de 50.000 lei. 

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

Dl. Primar informează consilierii că săptămâna viitoare va fi organizată o ședință privitoare la 

stabilirea nivelului salariilor pentru funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orașului Huedin.  

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

prezentul proces verbal. 

      Preşedinte de şedintă,     Secretar General UAT Huedin, 

         Schvarcz Tibor             Cozea Dan  

 


