ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 29 decembrie 2020, cu ocazia ședinței extraordinare convocată
„de îndată” a Consiliului Local Gherla.
Se intonează Imnul de Stat al României.
La ședință participă 19 consilieri locali.
Ședința este legal constituită.
Dl. S. : supun la vot procesul verbal de la ședința ordinară din data de
21.12.2020, care este votat în unanimitate.
Ședința extraordinară convocată „de îndată” a Consiliului Local Gherla a fost
convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 1096/28.12.2020 pentru modificarea
dispoziției în temeiul prevederilor art. 133, alin. 2, lit. a, art. 134, alin. 4 şi art. 196,
alin. 1, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Președintele de ședință – Dl. F. G. – V. : dau cuvântul Dl. P. să prezinte spre
aprobare următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :
1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : F. N. – Director economic
Aviz consultativ : comisia economică
Dl. P. F. G. – V. : supun la vot proiectul ordinii de zi care este votat în
unanimitate.
Dau cuvântul dl. F. N. să citească punctul 1.
Dl. F. N. : vă informez că a mai intervenit o modificare în anexa 1.3. ca
urmare apariției unei facturi de lucrări grupa 6, lotul 2, unde nu sunt prevederi
bugetare, dar sunt prevederi bugetare la grupa 6, lotul 3. Nu se modifică structura
bugetului, nu se modifică bugetul local doar banii se mută de la un obiectiv la altul.
Urgența acestei hotărâri se datorează solicitării Spitalului Municipiului Gherla
care a primit suma de 60 mii lei iar pentru a putea face acele plăți, sumele trebuie să
fie cuprinse în bugetul local.

Pct.1Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
Dl. F. N. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei
economice : aviz favorabil.
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Discuții :
Dl. Consilier M. D. – C. : întreabă dacă pentru modificările care s-au făcut mai
devreme, nu era necesar un raport de specialitate?
Dl. P. : tocmai l-a făcut în ședință și va fi consemnat în procesul verbal.
Dl. F. N. : cred că explicațiile făcute sunt suficiente. Pe hârtie, modificarea
apare în anexă nr. 3.
Dl. P. : supun la vot proiectul de hotărâre, care este votat în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 112/29.12.2020

Dl. P. : lucrările ședinței au luat sfârșit.
Ședința a început la ora 08.30 și s-a încheiat la ora 08.42.
Din partea autorității executive au luat parte la ședință următoarele persoane :
Dl. V., Dl. P., Dl. S., Dl. F. N., Dl. K. L. A., Dl. B. V., Dna B. A., D. M..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
F. G. – V.

SECRETAR GENERAL UAT
R. M.

Întocmit
B. A.
D. C. M.

2

