ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014, Bugetului de Venituri Proprii și Subvenții pe
anul 2014, Bugetului Local Consolidat pe anul 2014 al Orașului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2014.
Având în vedere proiectul de buget nr. 542/ 27.01.2014, înaintat de Primar dr. Mircea Moroşan, prin care
propune aprobarea Bugetului Local pe anul 2014, respectiv Bugetul de Venituri Proprii şi Subventii pe anul 2014,
Cheltuielile de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2014 din ,, Excedentul bugetului local al
anilor precedenţi,, în sumă de 4.495.000 lei cf. anexelor la prezentul proiect de hotărâre, cât și a referatului
înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 543/2014 înaintat de primar și avizat de comisia economică
la ședinta din data de 27.01.2014.
Luând în considerare prevederile art.25, 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv art. 36 , alin. 2, lit. b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 al Orașului Huedin, și estimările pe
anii 2015 – 2017, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri Proprii și Subvenții pe anul 2014 al Orașului Huedin, conform
anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Bugetul Local Consolidat pe anul 2014 al Orașului Huedin, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art.4. Se aprobă cheltuelile de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2014 din
“Excedentul bugetului local al anilor precedenți” în sumă de 4.495.000 lei astfel:
1.Plan Urbanistic General (P.U.G) al Orașului Huedin…..…….……………................................…. …100.000 lei
2.Cofinantare lucrări reamenajare exterioară imobil str. Vladeasa nr. 35 (unit.Pompieri 60.000 lei
3.Achiziție teren în P-ța Republicii nr. 8 (1613 mp).....................................……………………...…...80.000 lei
4.Achiziție sistem Info-trafic în Orașul Huedin.....................……………………………………................400.000 lei
5.Reabilitare și modernizare sediul Primăriei Oraș Huedin…….............……………………..........455.000 lei
6.Modernizare Centrul Civic al al Orașului Huedin – Etapa a III-a..........................………........1.000.000 lei
7. Construire toalete Cămin Cultural Bicalat..........................................................................................50.000 lei
8.Modernizare și reabilitare ștrand în Orașul Huedin......................................................................200.000 lei
9.Reabilitare teren – Baza Sportivă a Orașului Huedin....................................................................200.000 lei
10.Extindere rețele electrice în orașul Huedin....................................................................................200.000 lei
11.Cofinanțare ,, Sistem de management integrat al deșeurilor,,..................................................250.000 lei
12.Reparații capitale străzi în orașul Huedin....................................................................................1.500.000 lei
TOTAL……………………………………………………………………………………...................................................4.495.000 LEI
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin.
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