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Nr. ad. 330 din 14.05.2014
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 14 mai 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliul Local al Municipiului
Câmpia Turzii.
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 330 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 12 mai 2014.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din totalul de 19 consilieri. Lipsește domnul Gal
Samoilă, domnul Bretoiu Horatiu, domnul Haiduc Cristian și domnul Spatariu Adrian.
Domnul Pătruţiu Mihail este preşedinte de şedinţă.
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 aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Municipal Câmpia Turzii, pentru anul 2014.
Domnul Pătruţiu Mihail - înainte a trece la dezbateri vreau să fac un anunț: doresc să anunț
colegii că ședința ordinară va avea loc în data de 29.05.2014, după alegerile europarlamentare.
Aș dori să dau cuvantul doamnei director Lazăr Mariana să ne explice situația.
Doamna director Mariana Lazăr – După cum s-a prezentat și în material, reprezentanții
spitalului au venit cu o serie de documente la instituția noastră din care a rezultat o situație financiară
destul de gravă și ar avea nevoie de promovarea unui proiect de hotărâre mai repede decât la data
ședinței ordinare, astfel încât să se poată debloca conturile și să se poată face o serie de plăți la
arierate. Se înregistrează o situație mai delicată la furnizorul de oxigen. Dar pentru mai multe detalii
vreau să dau cuvântul doamnei director economic de la spital să vă prezinte în detaliu situația.
Doamna director Motorga Septimia: Bună ziua, mă numesc Septimia Motorga și sunt
directorul economic al Spitalului Municipal Câmpia Turzii. În primul rând vreau să vă mulțumesc
pentru faptul că ați organizat această ședință. Am solicitat rectificarea bugetului deoarece spitalul
municipal a primit o regularizare aferenta anului 2013 în valoare de 66.249lei. Acești bani vrem să-i
distribuim către medicamente, materiale sanitare datorită faptului că aici înregistrăm arierate. Am
solicitat redistribuiri de sume și din bugetul local pentru această lună tocmai din același motiv, pentru
a putea face plata pentru utilități care au o valoare foarte mare. Dacă doriți, pot să vă fac o prezentare
a situației financiare.
Domnul Pătruţiu Mihail - Dacă sunt colegi care vor să pună întrebări? Eu consider că
materialul prezentat este clar.
Nu mai sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi, fiind astfel adoptată

HCL nr. 55 din data de 14.05.2014.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a consiliului local.
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