ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 cu suma de
200.000 lei.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 175/26.07.2017 privind alocarea unui
sprijin financiar în cuantum de 200 mii lei, din fondul de rezervă al bugetului local a Județului Cluj, pentru
Orașul Huedin, în vederea eliminării efectelor produse de calamități naturale din anul 2017.
Ținând seama de referatul nr. 6920/27.07.2017 înaintat de către Direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe
anul 2017 – Sursa A, cu suma de 200 mii lei.
Având în vedere Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 14/2016.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 6911/27.07.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 27.07.2017.
Luând în considerare prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
actualizata cu modificările și completările ulterioare, legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,
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 de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 cu suma de
200.000 lei după cum urmează:
VENITURI:.....................................................................................................................200.000 lei
430800 Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de
extremă dificultate.........................................................................................................................200.000 lei
CHELTUELI:…………………………………….......……….......................................200.000 lei
Cap.84.03.03/71.01.30”Străzi”/Alte active fixe (Refacere și consolidare infrastructură DC.134
Bicalat Oraș Huedin)....................................................................................................................200.000 lei
Art.2. Se aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2017 pentru obiectivul- Refacere și
consolidare infrastructură DC.134 Bicalat Oraș Huedin cu suma de 200.000 lei;
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin.
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Consilieri total:
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Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Prof. Biro Lajos
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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