
                                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 07.09.2020, 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 14, un consilier absent (Resteman Florineta)  

 Dl. Secretar Dan Cozea solicită alegerea președintelui de ședință pentru ședința din data  

07.09.2020. 

 D.șoara Cozea Marinela propune ca președinte de ședință pe d.na Viceprimar  Buzaș-Fekete 

Maria, propunere care se aprobă în unanimitate. 

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

 D.na Viceprimar Buzaș-Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare, privind aprobarea rectificării bugetului local pe trim.III 2020 cu suma 

de 285.000 lei. 

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

D.na Viceprimar Buzaș-Fekete Maria prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli – sursa A 

pe trim. III 2020 între capitole și aliniate. 

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

Dl. Primar acordă lămuriri suplimentare arătând că ultimii bani din buget au fost alocați 

învățământului pentru acoperirea cheltuielilor generate de începerea anului școlar,  în contextul măsurilor 

de natură medicală împotriva răspândirii cu COVID – 19, urmând ca alte sume să fie primite în bugetul 

pe anul 2020 doar la următoarea rectificare la nivel național solicitând astfel unităților de învățământ să-și 

gestioneze cât mai bine sumele alocate, menționând totodată că au putut fi alocate aceste sume 

neprevăzute inițial în urma renunțării la organizarea acțiunilor prevăzute pe anul 2020 prin Casa de 

Cultură.  

Dl. Primar premiază  cele două eleve - Coblișan  Antonia și Marc Alexia Roberta de la Liceul 

Teoretic,, Octavian Goga” Huedin, (cu câte 500 lei pentru fiecare), care au obținut nota 10 la Examenul 

de Evaluare Națională la clasa a VIII- a,  în anul 2020, decernâdu-le diplome de excelență ca semn de 

recunoaștere ale acestor rezultate deosebite obținute la acest important examen. 

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

prezentul proces verbal. 

 

Preşedinte de şedintă,          Secretar General U.A.T Huedin, 

 Buzaș-Fekete Maria               Cozea Dan  


