
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat  azi,  29 mai 2013,  cu  ocazia  şedinţei  de  îndată a  Consiliului  local  al 

municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali:  Ioana Sanda 

Borza  (absent  motivat),  Radu  Mihai  Constantea,  Ovidiu  Valeriu  Florian,  Anca  Angela 

Mureşan, Irimie Emil Popa, Gheorghe Şurubaru şi Dan Ştefan Tarcea.

Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 16 mai 2013 şi se obţine unanimitate; supune la vot procesul-verbal al şedinţei de îndată 

din data de 16 mai 2013 şi se obţine unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Preşedintele de şedinţă – supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  general  al  municipiului 

Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1.  Proiect de hotărâre privind   aprobarea rectificării bugetului general al municipiului   
Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

Dl. primar – prezintă şi susţine proiectul, subliniind importanţa sa; a convocat şedinţa 

de  îndată  deoarece  municipalitatea  trebuie  să  pună  în  aplicare  Hotărârea  de  Guvern  nr. 

278/2013, care vizează plata arieratelor din domeniul sănătăţii.

Preşedintele de şedinţă – arată că Guvernul României a alocat suma de 463.000 lei, 

având  destinaţia  explicită  de  plată  a  arieratelor  spitalelor  din  subordinea  sa  „şi,  până  la 

completarea sumei prevăzută în influenţă, ar fi banii alocaţi prin bugetul Consiliului Judeţean 

Cluj pentru Spitalul Municipal, aflat în subordinea noastră”.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

Dl. primar – anunţă că următoarea şedinţă va avea loc în data de 4 iunie, la ora 14. 

Nemaifiind  alte  probleme  de  dezbătut  la  ordinea  de  zi,  preşedintele  de  şedinţă 

declară lucrările închise. 

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

      Ec. Claudia Anastase                                                       Jr. Aurora Ţărmure
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