ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2015, cu suma de
109.000 lei
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.08.2015.
Având în vedere adresa nr.713085/17.08.2015 a Politiei Orasului Huedin privind necesitataea
cuprinderii in sistemul de supraveghere video-trafic a inca 10 camere tip LPR pentru toare intrarile/iesirile
din Orasul Huedin;
Tinand seama de Nota de fundamentare nr.7269/18.08.2015 intocmita de compartimentul achizitii
publice aprobata de Primar, care se refera la aprobarea suplimentarii cu 10 echipamente -sistem video-trafic
initial in Orasul Huedin conf.contractului cadru nr.551/26.01.2015 in valoare de 109.000 lei, respectiv
referatul nr. 7277/18.08.2015 inaintat de catre directia economică din cadrul primăriei orașului Huedin, prin
care solicită aprobarea rectificarii bugetului local și a listei de investiții pe anul 2015 cu suma de 109.000 lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7282/18.08.2015 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 18.08.2015.
Luând în considerare prevederile art.49 alin (5-7) din Legea 273/2006 Legea Finantelor Publice
locale actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, 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.
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2015, după cum urmează:
VENITURI:.............................................................................................................................................................................................0 lei
37.03.00 “Varsaminte din Sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare.....................................................................................................................................................(-109.000 lei)
37.04.00”Varsaminte din Sectiunea de Funtionare.............................................................................................109.000 lei
CHELTUELI:………………...............……………………………………….….………….............................................................….........0 lei
Cap.51.01.03/71.01.30”Autoritati executive/Alte active fixe
(Achiziționare și montare sistem video-trafic de monitorizare in Oraș Huedin.....................................109.000 lei
Cap.54.50.00/20.30.30”Alte actiuni publice generale/Alte cheltueli cu bunuri si servicii..............(-109.000 lei)
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin.
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