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Nr. ad. 12 din 09.01.2015
PROCES-VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
din data de 09.01.2015.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 12 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 07.01.2015.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri, lipsă fiind domnii: Haiduc Cristian, Ghemeș
Sabin, Lojigan Dorin, Sălăjean Alin și doamna Pantea Cornelia.
Preşedinte de şedinţă este domnul Csutak Ludovic.
Supusă votului, este aprobată cu unanimitate de voturi următoarea :
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul
2014, din excedentul bugetului local şi a golurilor temporare de casa pentru bugetul local şi al
activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare,
pe anul 2014, din excedentul bugetului local şi a golurilor temporare de casa pentru bugetul
local şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
Domnul Bretoiu Horațiu - din regularizările făcute pentru închiderea exercițiului bugetar
aferent anului 2014 rezultă un deficit al secțiunii de dezvoltare încasări plăți efectuate în sumă de
2.577.944 lei. Aș dori să știu de unde am ajuns la acest deficit.
Doamna Director executiv Mariana Lazăr - în anul anterior sursa principală de finanțare la
secțiunea de dezvoltare a fost excedentul existent în sold din anii anteriori. Tot ce s-a utilizat din
acest fond la sfârșit de an, conform principiilor bugetare, se restituie în fondul din care s-au
asigurat și astfel rezultă un deficit, ceea ce nu înseamnă o angajare de cheltuială peste sursa de
finanțare. Este o procedură impusă de regulile bugetare . Suma pe care am cheltuit-o efectiv din
acel excedent, existent la începutul anului anterior s-a ridicat la suma de 2.577.944 lei.
Dumneavostră trebuie să aprobați, conform normelor de închidere, până la data de 9 ianuarie, adică
astăzi, ca acest deficit să fie acoperit din acel excedent înregistrat în anul anterior, excedent pe care
l-ați aprobat să fie utilizat la secțiunea de dezvoltare.
Nu mai sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL nr. 1 din data de 09.01.015.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.
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