
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  18.04.2019, 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 13, consilieri absenți 2( Matis Horea, Dongolo Csaba). 

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

 D.soara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activitati economico – financiare privind aprobarea Bugetului Local de Venituri si Cheltueli pe anul 

2019 al Orasului Huedin și estimările pe anii 2020-2022-sursa A. 

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

 D.soara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activitati economico – financiare privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii si Subventii pe anul 

2019 al orasului Huedin si Estimarile pe anii 2020-2022- Sursa “E” 

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

  D.soara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activitati economico – financiare privind aprobarea  Bugetului de Venituri  Proprii si Subventii 

Consolidat pe anul 2019 al Orasului Huedin, si estimarile pe anii 2020-2022-Sursa F; 

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

 Incepand din acest moment dl. Consilier Dongolo Csaba participa la ședința. 

 D.șoara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activitati economico – financiare privind aprobarea preluarii ca venit în bugetul de venituri proprii și 

subvenții  in 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 finanțate 

integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală”, a 

sumei de 26105 lei pentru Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin. 

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

 D.soara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activitati economico – financiare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții  ,,Modernizare drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj,, 

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

 D.soara consilier Cozea Marinela prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activitati economico – financiare privind aprobarea “Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului 



integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin”, aflat în etapa de precontractare cu AM 

POR. 

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

 D.șoara Cozea Marinela urează colegilor consilieri care sarbatoresc Invierea Domnului la acest 

sfârșit de săptămână ,,Sărbători Fericite;,  

 Dl. Primar după discuții cu consilierii, stabilește data ședinței ordinare pe luna aprilie 2019 ( 

24.04.2019 ora 9,00). 

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

prezentul proces verbal.    

 

 

           Preşedinte de şedintă,                      Secretar, 


