
                                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 13.07.2020, 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 Dan Cozea solicită alegerea noului președinte de ședință pentru următoarele 90 de 

zile. 

 D.șoara Cozea Marinela propune ca președinte de ședință pe d.na consilier  Resteman Florineta, 

propunere care se aprobă în unanimitate. 

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

 D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare, privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții  pe 

anul 2020 între capitole și aliniate. 

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

D.na consilier Resteman Florineta 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, cu suma de  94.580 lei. 

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

D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

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

A pe anul 2020 între capitole și aliniate. 

D.na consilier Edves Laura menționează că nu participă la  discutarea și votarea acestui proiect de 

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru. 

D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020 a Liceului O. Goga Huedin între titluri și aliniate. 

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

D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020  a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin – sursa A,  între  aliniate. 

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



D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2020 a Grădiniței cu Program Prelungit Prichindeii Veseli Huedin sursa - A,  între aliniate. 

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

D.na consilier Resteman Florineta prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare, privind aprobarea documentației în vederea delegării Serviciului de 

iluminat public în orașul Huedin. 

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

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, 

   Resteman Florineta               Cozea Dan  


