
                                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 15.01.2020, cu ocazia şedinţei ordinare 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 14, consilieri absenți 1, Farkas Marius. 

 D.l consilier Andriescu Mihai menționează că nu participă la dezbaterea și votarea proiectului 

de hotărâre. 

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

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

economico – financiare privind aprobarea stabilirii nivelului salariilor de bază a persoanlului din 

Aparatul de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, pentru anul 2020. 

Dl. Primar arată că în fiecare an se aprobă indicatorii și coeficienții cu raportare la salarul 

minim în vigoare față de către se calculează salariile în urma unor negocieri cu sindicatul, în funcție de  

salarul viceprimarului. 

Menționează că pentru primar și viceprimar salariul este stabilit prin lege, tot în funcție  de 

salarul minim pe economie, și cu raportare la categoria orașului. 

Arată că angajații sunt nemulțumiți de cuantumul salariilor în condițiile în care alte primării de 

comună din zonă au salariile mai mari, fapt explicabil prin numărul mai mic de salariați și veniturile 

mai mari ale acestor comune. 

Menționează că pentru anul 2020 s-a realizat o creștere a coeficientilor de 0,005 %. 

D.na director economic arată că stabilirea salariilor pe anul 2020 s-a realizat în funcție de 

cuantumul salarului minim și coeficienții de ierarhizare, menționând că majoritatea salariilor din 

primărie sunt între 1800 – 2500 lei. 

Dl. Primar arată că în ceea ce privește bugetul pe anul 2020, urmează să fie comunicat de către 

Direcția Finanțelor Publice, Indicatorii financiari care vor influența bugetul pe anul  2020. 

D.na Consilier Edveș Laura arată că nu participă la votarea proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat, 

Mihai Andirescu și Laura Edveș. 

Dl. Primar arată că în bugetul pe anul 2020 vor fi prevăzute sume pentru învățământ, arătând 

că până acum în fiecare an un procent de 10% s-a alocat pentru învățământ și sănătate în condițiile în 

care bugetul național prevedea doar 6%. Menționează că în bugetul pe anul 2020 vor fi cuprinse sume 

pentru cofinațarea celor 3 proiecte europene. Informează că ședința de aprobare a bugetului urmează să 

se desfășoare până cel mai târziu 20 februarie după ce vor fi comunicate datele de la finanțe. 



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  

 


