R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2016

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Având în vedere:
- Nota de fundamentare nr.5585/01,07,2016 referitor la suplimentarea creditelor in vederea finalizarii lucrarilor
pentru proiectul: Reparatii si turnarea stratului de uzura pe strazile orasului Huedin (str.Manasturului; Campului;
Motilor; Izvorului; Apei; Baii; Garii; Targului; Gheorghe Doja); cu suma de 14.000 lei;
1. Nota de fundamentare nr.7924/23,09,2016, inaintată de insp. Dezsi Norbert referitor la realizarea Studiului
de Fezabilitate si a Caietului de sarcini pentru obiectivul Modernizare si asfaltare a strazilor din cartierul
Cetatea Veche a Orasului Huedin cu suma de 155.000 lei.
2. Nota de fundamentare nr.7923/23,09,2016, înaintată de insp. Dezsi Norbert, referitor la realizarea Studiului
de Fezabilitate si a caietului de sarcini pentru obiectivul:Reamenajare trotuare si spatii verzi pe strada
Horea din Orasul Huedin in suma de 110.000 lei;
3. Nota de fundamentare nr.7922/23,09,2016, inaintată de insp. Dezsi Norbert,referitor la realizarea
obiectivului “Lucrari de Reparatii si plombari pe strazile Bradului, Zorilor, Gorunului, si Protopop Dorel
Puscas din Orasul Huedin in suma de 450.000 lei.
4. Nota de fundamentare nr.7944/23,09,2016, inaintata de insp.Dezsi Norbert, referitor la suplimentarea
creditelor în vederea finalizării lucrărilor pentru obiectivul:Modernizare strazi in Orasul
Huedin:Trandafirilor, Molidului 1 si 2, Salcamului, Bradului,cu suma de 77.000 lei.
Ținând seama de referatul nr. 7968/23.09.2016 inaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de director
executiv economic, prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7989/26.09.2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședinta din data de 26.09.2016.
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 de venituri și cheltueli pe anul 2016 după cum urmează:
Cap.84.03.03/71.01.30”Strazi/Alte active fixe…....................................................................................................0
 Modernizare, astfaltare str.Garii, Teilor, B.N.Antal (spatelei Halei Agroalimentare si platou 1 si 2) ;
P-ta Republicii (spatele blocurilor) si P-ta republicii 39 (spatele Bisericii Reformate)............................(-806.000 lei)
 (Reparatii si turnarea stratului de uzura pe strazile orasului Huedin (str.Manasturului;
Campului; Motilor; Izvorului; Apei; Baii; Garii; Targului; Gheorghe Doja).............................................14.000 lei
 SF+ Caiet de sarcini pentru obiectivul Modernizare si asfaltare a strazilor din cartierul
Cetatea Veche a Orasului Huedin ….......................................................................................................... 155.000 lei
 SF+caiet de sarcini pentru obiectivul:Reamenajare trotuare si spatii verzi pe
strada Horea din Orasul Huedin …............................................................................................................ 110.000 lei
 Lucrari de Reparatii si plombari pe strazile Bradului, Zorilor, Gorunului,
si Protopop Dorel Puscas din Orasul Huedin …......................................................................................... 450.000 lei
 Modernizare strazi in Orasul Huedin:Trandafirilor, Molidului 1 si 2, Salcamului, Bradului........ 77.000 lei
Art.2. Se aprobă rectificarea listei de investitii pe anul 2016 precum si rectificarea cheltuelilor de capital
privind investitiile propuse a se realiza in anul 2016 din Excedentul bugetului local al anilor precedenti dupa cum
urmeaza:
 Modernizare, astfaltare str.Garii, Teilor, B.N.Antal (spatelei Halei Agroalimentare si platou 1 si 2) ;
P-ta Republicii (spatele blocurilor) si P-ta republicii 39 (spatele Bisericii Reformate).............................(-806.000 lei)
 (Reparatii si turnarea stratului de uzura pe strazile orasului Huedin (str.Manasturului;
Campului; Motilor; Izvorului; Apei; Baii; Garii; Targului; Gheorghe Doja)..............................................14.000 lei
 SF+ Caiet de sarcini pentru obiectivul Modernizare si asfaltare a strazilor din cartierul
Cetatea Veche a Orasului Huedin …........................................................................................................... 155.000 lei.
 SF+caiet de sarcini pentru obiectivul:Reamenajare trotuare si spatii verzi pe
strada Horea din Orasul Huedin …............................................................................................................. 110.000 lei

 Lucrari de Reparatii si plombari pe strazile Bradului, Zorilor, Gorunului,
si Protopop Dorel Puscas din Orasul Huedin …......................................................................................... 450.000 lei
 Modernizare strazi in Orasul Huedin:Trandafirilor, Molidului 1 si 2, Salcamului, Bradului........ 77.000 lei
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din cadrul
Primăriei Huedin.
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Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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