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Nr. ad. 6 din 09.01.2014
Proces-verbal
Încheiat astăzi 9 ianuarie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 6 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 7 ianuarie 2014.
La şedinţă participă 18 consilieri locali, lipsă fiind doamna Cornelia Pantea.
Preşedintele de şedinţă este domnului consilier local Tot Vasile-Simion.
Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi.
Supusă aprobării consiliului local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată urmatoarea:
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local, a
deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al Colegiului
Tehnic ,,Victor Ungureanu” Câmpia Turzii asupra imobilului situat în Câmpia Turzii, str.
Laminoriştilor, nr. 115, fostul Internat Şcolar nr. 1.
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local, a
deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2013.
Doamna Mariana Lazăr, directorul executiv al instituţiei, - prin Ordinul MFP nr.
2020/17.12.2013, de aprobare a Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2013, în situaţia în care secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit consiliul are obligaţia de
a aproba prin hotărâre acoperirea definitivă a acestuia pâna la data de 10 ianuarie 2014 . Acst lucru
se face prin proiectul de hotărâre supus aprobării dvs.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 1 din 9 ianuarie 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare al
Colegiului Tehnic ,,Victor Ungureanu” Câmpia Turzii asupra imobilului situat în Câmpia
Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 115, fostul Internat Şcolar nr. 1.
Domnul Cristian Haiduc – retragerea acestui drept trebuia facută, dacă nu înainte cel puţin
odată cu transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea parohiei, pe viitor să fiţi mai atenţi.
Cei 2 juriştii din organigrama care fac parte din aparatul consiliului local să fie prezenţi la
şedinţele de consiliu.
Supus votului, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 2 din 9 ianuarie 2014.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
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