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Nr. Ad. 656 din 31.10.2014
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 31 octombrie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii.
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 656 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 31 octombrie 2014.
La şedinţă participă 12 consilieri locali din totalul de 19 consilieri. Lipsesc: Filip Remus,
Bretoiu Horatiu, Pătruțiu Mihail, Lojigan Dorin, Haiduc Cristian, Ghemeș Sabin și Varodi Ioan.
Domnul Sălăjean Alin 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 realocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat
la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014.
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind realocarea unor sume din excedentul bugetului local
rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2013.
Domnul Sălăjean Alin - Dacă sunt discuții? Dacă nu, voi da cuvântul inițiatorului acestui proiect.
Doamna Boancă sau domnul primar?
Domnul primar Radu Hanga - Doamna Boancă, pentru că sunt detalii tehnice și le cunoaște mai
bine. Avem niște modificări de făcut în ceea ce privește programul de investiții și fonduri pentru
investiții și astăzi este ultima zi din lună în care putem discuta subiectul acesta. Doamna Boancă,
prezentați detaliile.
Doamna Boancă Dorina - După închiderea exerciţiului bugetar aferent anului 2013 şi
acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a rezultat un disponibil ce a fost alocat
conform art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, motiv pentru care, din necesitatea susţinerii financiare a unor
proiecte de investiţii costisitoare din punct de vedere financiar în acest an a fost aproată utilizarea
sumei de 4.200 mii lei, conform H.C.L. nr. 11/2014.
Faţă de propunerea iniţială de repartizare a sumei totale au apărut influenţe ce trebuie să se
regăsească în anexa ce face parte integrantă din prezentul material, influenţe care constau în:
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-diminuarea la Cap. 51.02 Autorităţi publice a poziției construcţii cu suma de 84,621 mii lei
cuprinsă în buget pentru achiziţionarea unui teren în vederea închiderii şi ecologizării depozitului
de deşeuri neconform datorită faptului că nu este clarificată problema legată de obligativitatea
municipiului de a achiziţiona acest teren .
-suplimentarea cu suma de 150,115 mii lei la Cap. 51.02 Autorităţi publice pentru asigurarea
necesarului de fonduri în vederea achiziţionării unui sistem de monitorizare video în sumă de 132
mii lei și alocarea sumei de 18,115 mii lei pentru taxele notariale corespunzătoare contractului de
vânzare cumpărare teren Parc Industrial;
-diminuarea prevederilor bugetare la poziţia Mobilier aparatură birotică şi alte active corporale de
la Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie cu suma de 34 mii lei prin renunţarea la o serie de
obiective solicitate iniţial de Serviciul Cultural.
-alocarea sumei de 85 mii lei la poziţia alte active fixe la Cap.70.02 Locuinţe Servicii şi Dezvoltare
Publică pentru documentaţia constând în plan urbanistic zonal pentru dezvoltarea zonei de
agrement La trei lacuri ;
- introducerea unor poziţii noi referitoare la elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru
modernizare străzi în valoare de 23,506 mii lei şi reanalizarea proiectului pentru obiectivul de
investiţii Incubator de afaceri suma de 25 mii lei.
- diminuarea în cadrul aceluiaşi capitol cu suma de 45 mii lei de la poziţia documentaţii cadastrale
-diminuarea prevederilor iniţiale alocate pentru construcţie Hală Agroalimentară, Piaţa Mureşului
cu suma de 200 mii lei repartizaţi prin bugetul iniţial din excedentul rezultat la închiderea
exerciţiului bugetar ca urmare a faptului că s-au obţinut alocări din surse atrase pentru acest
obiectiv.
Pentru echilibrarea secţiunii de dezvoltare, bugetul alocat din excedentul aferent anului
2013 se suplimentează cu 25 mii lei astfel încât suma propusă a fi utilizată din excedent este de
4.225 mii lei.
Sintetizat, obiectivele propuse a fi susţinute cu sume din excedentul constituit cu
influențele enumerate mai sus sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta notă de fundamentare şi
împreună se supun spre analiză şi aprobare consiliului local în şedinţa extraordinară din data de
31.10.2014, în vederea includerii în bugetul local de venituri şi cheltuieli la secţiunea de dezvoltare.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL
nr.134 din data de 31.10.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014.
Domnul Sălăjean Alin - Dacă sunt discuții? Dăm din nou cuvântul inițiatorului acestui proiect.
Doamna Boancă Dorina - Având în vedere Adresa D.G.R.F.P. Cluj prin care s-a suplimentat
bugetul cu suma de 256 mii lei și Hotărârea Consiliului Județean prin care se realocă suma de 700
mii lei din secțiunea de Dezvoltare în secțiunea de Funcționare și toate adresele primite de la
serviciile din primarie, de la spitalul municipal și de la școlile din localitate s-a necesitat
rectificarea bugetului după cum urmează:
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
Prevederile aprobate la partea de cheltuieli aferente secţiunii de funcţionare se modifică în funcţie
de necesarul de finanţat, iar capitolele unde se influenţează prevederile sunt următoarele:
- la cap.51.02Autorităţi publice se propune, în urma analizării necesarului de finanţat,
diminuarea prevederilor la partea de cheltuieli de personal cu suma de 56 mii, care se alocă doar ca
limită la plafonul maxim al cheltuielilor de personal şi nu ca transfer de sume pentru Spitalul
Municipal având obligativitatea păstrării constante a limitei maxime a cheltuielilor de personal la
2

nivel de municipiu. Suma de 76 mii lei va fi alocată la partea de cheltuieli materiale, pentru
acoperirea cheltuielilor cu bunuri şi servicii la acest capitol bugetar.
-la cap.56.02 Transferuri cu caracter general se suplimentează prevederile bugetare cu suma
de 52 mii lei pentru suportarea cheltuielilor privind susţinerea copiilor instituţionalizaţi.
- la cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională se propune diminuarea prevederilor la
partea de cheltuieli de personal cu suma de 80 mii lei din acelaşi motiv amintit mai sus la
cap.51.02.
- la cap. 65.02 Învăţământ se suplimentează prevederile aferente cheltuielilor de personal cu
suma de 182 mii lei reprezentând drepturi câştigate prin sentinţe judecătoreşti pentru unităţile de
învăţământ din localitate astfel:
- Grădiniţa Lumea Prichindeilor : 4,7 mii lei
- Grădiniţa Pinocchio : 15,96 mii lei
- Şcoala Gimnazială Avram Iancu: 26,21 mii lei
- Şcoala Gimnazială Mihai Vitezu: 28,68 mii lei
- Liceul Teoretic Pavel Dan: 54,72 mii lei
- Colegiul Tehnic Victor Ungureanu : 51,73 mii lei
Tot la acest capitol în baza adreselor primite de la Liceul Pavel Dan se suplimentează
partea de cheltuieli materiale cu suma de 2 mii lei pentru dotarea cabinetului medical şcolar cu un
bolier pentru apă caldă şi amenajarea unor boxe separate pentru depozitarea deşeurilor medicale şi
cu suma de 30 mii lei necesară achitarii facturilor de utilităţi şi servicii.
În baza adresei menţionate la punctul 21 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj se
propune redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale
unităţilor de învăţământ din localitate după cum urmează:
-Grădiniţa Lumea Prichindeilor:+55,5 mii lei
-Grădiniţa Pinocchio:+111,5 mii lei
-Şcoala Gimnazială Avram Iancu:+33 mii lei
-Liceul Teoretic Pavel Dan:-150 mii lei
-Şcoala Gimnazială Mihai Vitezu:-50 mii
- la cap.67.02 Cultură recreere şi religie se diminuează prevederile aferente finanţării
nerambursabile a unor proiecte culturale, sportive şi religioase cu suma de 100 mii lei, având în
vedere contractele încheiate din fondul alocat cu această destinaţie care a fost iniţial de 1030 mii
lei şi ca urmare a faptului că a doua sesiune nu se va mai desfăsura.
- la cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială se propune realocarea sumei de 130 mii lei de la
cheltuieli cu bunuri şi servicii în cadrul aceluiaşi capitol pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor
internate în centrul pentru persoane vârstnice –Turda cu suma de 78 mii lei şi pentru copii
instituţionalizaţi se propune suplimentarea capitolului 56.02 Transferuri cu caracter general cu
suma de 52 mii lei conform referatului emis de SPLAS.
Totodată la acest capitol se suplimentează bugetul cu suma de 74 mii lei pentru finanţarea
drepturilor privind îndemnizaţiile lunare a persoanelor cu handicap grav;
Ca urmare a adresei primite de la Cantina de ajutor social se propune suplimentarea
cheltuielilor la hrană pentru oameni cu suma de 25 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă de la
articolele de buget meţionate în adresă.
- la cap. 74.02 Protecţia mediului se suplimentează la partea de cheltuieli materiale cu suma de
100 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de salubritate curentă pe raza localităţii.
- la cap 84.02 Transporturi se majorează prevederea bugetară pe total capitol cu suma de 811,10
mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reparaţii /reabilitare străzi , amenajare zone pietonale şi
parcări înierbate şi întreţineri străzi. De asemenea se propune virarea sumei de 70 mii lei de la
subcapitolul Transport în comun ce nu mai pot fi utilizaţi până la finele anului, tot la subcapitolul
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destinat străzilor, respectiv pentru reparaţii şi lucrări de întreţinere, inclusiv pentru pregătire sezon
rece.
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
LA VENITURI:
Au fost realizate încasări suplimentare în sumă de 25 mii lei astfel:
- la subcap.39.02.01,,Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice”:
+11,70mii lei
- la subcap.39.02.07,,Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului
privat”:+13,30 mii lei
- la subcap.37.04 ,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare”- suma de 830 mii lei se
transferă înapoi în secţiunea de funcţionare, astfel încât această sumă să fie folosită pentru
acoperirea unor cheltuieli materiale.
LA CHELTUIELI:
La partea de cheltuieli aferente secţiunii de dezvoltare se influenţează prevederile aprobate
anterior având în vedere propunerile de cheltuieli solicitate şi încasările realizate la partea de
venituri după cum urmează:
- la cap.51.02”Autorităţi publice” se propune: :
- diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 84,621 mii lei cuprinsă în buget pentru
achiziţionarea unui teren în vederea închiderii şi ecologizării depozitului de deşeuri neconform
datorită faptului că nu este clarificată problema legată de obligativitatea municipiului de
achiziţiona acest teren şi până în acest moment nu s-au făcut demersurile necesare în vederea
achiziţionării.
- alocarea sumei de 18,115 mii lei pentru taxele notariale corespunzătoare contractului de
vânzare cumpărare teren Parc Industrial;
- alocarea sumei de 132 mii lei pentru extinderea sistemului de monitorizare video.
-diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 100 mii lei alocate iniţial la construcţii prin
renunţarea la obiectivul de investiţii Capelă sumă care se redistribuie pe secţiunea de funcţionare la
cap 84.02 Transporturi pentru lucrări de reparaţii /reabilitare străzi , amenajare zone pietonale şi
parcări înierbate, sub rezerva aprobării sumei de Consiliul Judeţean Cluj prin hotărâre.
- la cap. 65.02 Învăţământ se operează modificarea solicitată de Şcoala Avram Iancu,
respective, achiziţionarea şi a unui videoproiector în valoare de 4,8 mii lei datorită faptului că
achiziţionând sistemul de alarmă aprobat iniţial, mai rămâne o sumă suficientă pentru a putea
achiziţiona şi acest videoproiector(anexa 2/5)
- la cap.67.02 Cultură recreere şi religie se propune diminuarea prevederilor bugetare cu suma
de 34 mii lei prin renunţarea la o serie de obiective solicitate iniţial de Serviciul Cultural (anexa
2/1).
- la cap.70.02 Locuinţe Servicii şi Dezvoltare publică se propun următoarele infuenţe:
- suplimentarea prevederile bugetare la partea de cheltuieli cu suma de 85 mii lei pentru preluarea
documentaţiei de la SC Domeniul Public SA constând în plan urbanistic zonal pentru dezvoltarea
zonei de agrement La trei lacuri;
- diminuarea cu 45 mii lei de la pozitia de documentaţii cadastrale;
- introducerea unor poziţii noi şi anume: elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru modernizare
străzi în valoare de 23,506 mii lei şi revizuirea proiectului icubatorului de afaceri în sumă de 50
mii lei.
- la cap.87.02 Actiuni economice se diminuează prevederea bugetară aferente construcţiei Hală
Agroalimentară, Piaţa Mureşului cu suma de 600 mii lei şi realocarea acesteia la secţiunea de
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funcţionare pe capitolul 84.02 Transporturi pentru lucrări de reparaţii /reabilitare străzi , amenajare
zone pietonale şi parcări înierbate, sub rezerva aprobării sumei prin hotărâre de către Consiliul
Judeţean Cluj
Pentru degrevarea sumei de 130 mii lei alocată iniţial prin transferuri din secţiunea de
funcţionare se propune acoperirea acesteia cu sume din excedentul rezultat la închiderea
exerciţiului bugetar 2013, astfel încât să poată fi utilizată această sumă pentru acoperirea unor
cheltuieli materiale în cadrul secţiunii de funcţionare.
Ca urmare a adresei de suplimentare a bugetului pentru unităţile de învăţământ şi a
bugetului pentru persoanele cu handicap grav se modifică şi nivelul maxim al cheltuielilor de
personal pe anul 2014 de la 20.758 mii lei la 21.034 mii lei majorându-se cu suma de 276 mii lei.
În cadrul bugetului de venituri proprii având în vedere adresele menţionate mai sus se propun
următoarele modificări:
- la cap.65.10 Învăţământ se propune suplimentarea veniturilor cu suma de 11,905 mii lei
venituri încasate suplimentar şi repartizate pe cheltuieli în funcţie de necesităţi, conform
solicitărilor unităţilor de învăţământ
- la cap.66.10 Sănătate având în vedere adresa Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia
Turzii”nr.4716/20.08.2014 înregistrată la noi cu nr.24230/20.08.2014 prin care se solicită
modificarea bugetului de venituri proprii pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de plata
drepturilor salariale aferente anului 2014 se propune rectificarea acestuia prin suplimentarea
prevederilor la partea de cheltuieli de personal cu suma de 230 mii lei şi suplimentarea în acelaşi
timp la partea de venituri proprii ale spitalului. Majorarea plafonului pentru cheltuieli de personal a
fost asigurata astfel: 210 mii lei prin redistribuire din cadrul capitolelor de buget şi 20 mii lei din
majorarea de plafon comunicată de D.G.R.F.P Cluj Napoca. Răspunderea pentru modul de
utilizare a bugetului destinat cheltuielilor de personal revine conducerii spitalului, nivelul
cheltuielilor angajate cu aceasta destinaţie trebuie să fie în strânsă corelaţie cu prevederile din
contractul de management existent.
De asemenea se propune modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli cu suma de 48,15
mii lei în sens pozitiv, precum şi modificarea listei de investiţii conform anexei 2/9, aşa cum se
solicită prin Nota de fundamentare nr.5841/06.10.2014 emisă de Spitalul Municipal “Dr. Cornel
Igna” Câmpia Turzii, înregistrată la noi cu nr.29379/08.10.2014.
Domnul Sălăjean Alin - Domnul Pop Petre aveți cuvântul.
Domnul Pop Petre - Astăzi a fost o ședință a Consiliului Județean. Au fost înaintate
demersuripentru realocarea acestor sume.personal am vorbit cu domnul președinte Oleleu și a
confirmat faptul că a fost aprobată suma. Toate prevederile și consecințele legale pentru a face
această rectificare au fost îndeplinite. Aceste sume provin din faptul că Guvernul României, prin
Ministerul dezvoltării a realocat suma de 8 miliarde lei pentru obiectivele ce erau în funcție de
durată și le aveau în proiect, urmând începerea construcției.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCLnr. 135 din data de 31.10.2014.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a consiliului local.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Alin SĂLĂJEAN

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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