
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. 11.2018, 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 dl. Matiș  Horea, dl. Csudom

Francisc.

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 econnomico – financiare privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltueli  pe

trim IV.2018 în sumă totală de 1.375.506 lei,  a Spitalului Orășenesc Huedin.

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

econnomico – financiare privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 - Sursa A între

capitol/ aliniate și rectificarea listei de investitii pe anul 2018.

D.na director ex.economic Pandrea Rodica acordă lămuriri.

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 econnomico – financiare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018-Sursa A

in suma totala de 9000 lei.

D.na director ex.economic Pandrea Rodica acordă  lămuriri aratand ca este vorma despre

sumele pentru cofinanțarea proiectelor cu Spitalul Orășenesc Huedin.

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

Dl. Primar arată  că  în luna martie a fost depus proiectul tehnic pentru avizare la Drumurile

Nationale pentru amenajarea trotuarului în P.ța Victoriei, însă nici  până la această dată acesta nu a fost

comunicat. Menționează că sumele alocate de la Consiliul Județean Cluj trebuie restituite dacă nu se

folosesc până la sfârșitul anului, neexistând o vină a Primăriei în întârzierea emiterii avizului de către

Drumurile Naționale.

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

prezentul proces verbal.

  Preşedinte de şedintă,    Secretar,
  Ec. Vălean Alexandru   Cozea Dan




