ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea transferului sumei de 154.951,05 lei din contul extrabugetar 500220.4485642 în
contul de execuție - alte venituri cod. 360250
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2011
Având în vedere finalizarea Investitiei ,, Inlocuirea sistemului clasic de încălzire și
producerea apei calde menjere cu unul bazat pe tehnologia care utilizează energia geotermală la
Spitalul Orășenesc Huedin,, , și în conformitate cu prevederile art.1.2 din Contractul pentru finantare
nerambursabilă nr. 822/N/08.10.2010 încheiat între Administrația Fondului de Mediu și Orașul
Huedin, valoarea totală a contractului, respectiv finanțarea este de 192.893,20 lei, reprezentând 80%
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile care este de 241.029 lei.
Ținând seama de Cererea de Tragere nr. 6746/27.07.2011 în baza Contractului de finanțare
nerambursabilă nr 822/N/08.10.2010 pentru suma totală aprobată în valoare de 192.823,20 lei, din
care Administrarea Fondului de Mediu a virat suma de 154.951,05 lei în contul nr. 500220.4485642 ,, Disponibilităti cu destinatie specială - Fond de mediu, respectiv referatul nr. 10529/2011 înaintat de
Direcția economică prin care solicita transferul sumei de 154.951,05 lei în contul extrabugetar nr.
500220.4485642 - ,, Disponibilitati cu destinatie speciala – Fondul de mediu,, in contul de executie a
bugetului local – Alte venituri – cod. 360250.
Având în vedere Proiectul de Hotărâre nr. 10531/2011 înaintat de Primar și avizat de Comisia
Economică la ședința din data de 21.11.2011.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, d, alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct 3, 11, 14,
şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă transferul sumei de 154.951,05 lei din contul extrabugetar nr.
500220.4485642 - ,, Disponibilitati cu destinație specială – Fondul de mediu,, în contul de execuție a
bugetului local – Alte venituri – cod. 360250.
Art2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economică din
cadrul Primăriei Huedin.
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