ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, cu suma de
1.330.000 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2011
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 95/10.03.2011, privind aprobarea
alocării sumei de 1.330 mii lei, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi cofinanţarea
proiectelor de infrastructură, respectiv referatul nr. 2327/2011, înaintat de Directia economică din
cadrul Primăriei Huedin, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011, cu
suma de 1.330.000 lei.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 2455/2011 înaintat de Primar şi avizat de
Comisia Economică la şedinţa din data de 21.03.2011.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTARASTE
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltueli pe anul 2011, cu suma de
1.330.000 lei, astfel:
I.VENITURI:
Cod. 11.02.06…………………………………………………………………………………………………..……………….1.330.000 lei
II.CHELTUELI:
• Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj-Sălaj,
Etapa I 2009-2012-program ISPA, cod.70.02.05.01/71.01.30…………………………….....100.000 lei
• Asigurarea utilităţilor( apa,canal, energie electrica,energie termica,
telefonie, alei pietonale ) la blocuri ANL, Aleea 1 Mai,44 apartamente,
Cod. 70.02.50/71.01.30…………………………………………………………………………………..……………….....100.000 lei
• Reabilitarea,dotarea ş modernizarea Casei de Cultură din oraşul Huedin,
în cadrul programului Naţional pentru Reabilitarea infrastructurii culturale din Mediul mic Urban
Cod. 67.02.03.06/71.01.30………………………………………………………………………………………….……...130.000 lei
• Construiri şi amenajări parcări, alei pietonale,zone verzi, trotuare în cartierul A.Iancu
Cod. 67.02.05.03/71.01.30…………………………………………………………………………………………….…..250.000 lei
• Extindere reţele apă potabilă şi canalizare în oraşul Huedin, localitatea componentă Bicalatu
şi Cartierul cetatea Veche(Bolic)
Cod. 70.02.05.01/71.01.30………………………………………………………………………………………………..100.000 lei
• Modernizare străzi în oraşul Huedin, str. Gării, Gh.Doja, Izvorului, Zorilor
Cod.84.02.03.03/71.01.30…………………………………………………………………………………………………650.000 lei
TOTAL CHELTUIELI……………………………………………………………………………………..……………….…1.330.000 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economică din
cadrul Primăriei Huedin.
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