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Nr. ad. 180 din 12.03.2015
PROCES-VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
din data de 12.03.2015.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 180 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 11.03.2015.
La şedinţă participă un număr de 12 consilieri, lipsă fiind domnii: Haiduc Cristian, Ghemeș
Sabin, Pătruțiu Mihail, Lojigan Dorin, Varodi Ioan și doamnele Pantea Cornelia și Uiorean
Monica.
Președinte de ședință este domnul Bretoiu Vasile Horațiu.
Supusă votului, este aprobată cu unanimitate de voturi următoarea :
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2015.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2015.
Doamna Director Executiv Mariana Lazăr - urgența acestui proiect este data de finanțarea
proiectului privind reabilitarea Liceului Pavel Dan, la care trebuie anunțată licitația pe SEAP, iar
toate lucrările trebuisc finalizate anul acesta. Același lucru este valabil și pentru proiectul
“Vest-Nord-Vest StartUP – Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor
întreprinzători”. În plus în trimestrul I al anului 2015 trebuie să plătim integral drepturile
salariale câștigate de cadrele didactice în instanță și suntem deja în criză de timp.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - valoarea celor 2 proiecte este foarte mare, peste 100 de
miliarde de lei, contribuția noastră este pe măsură și am ezitat până acum fiind vorba despre bani
foarte mulți care trebuiesc cheltuiți integral în acest an altfel pierdem finanțarea și trebuie să
suportăm din bugetul propriu întreaga valoare a acestora.
Domnul Bretoiu Horațiu - dacă sunt discuții pe marginea proiectului.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL nr. 30 din data de 12.03.015.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.
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