ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
H OTĂ RARE
privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri si Cheltueli pe anul 2017-Sursa A cu suma de
921.000 lei
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.8562/19,09,2017 privind Includerea în lista de investiții a anului
2017 a obiectivului '' Reabilitare sistem de iluminat public în Orașul Huedin etapa 1" cu suma de 525.000 lei;
- nota de fundamentare nr.8563/19,09,2017 privind Includerea pe lista de investiții a anului 2017 a
obiectivului ''Servicii de pregătire a proiectului “Plan sistematizare oraș Huedin '' cu suma de 140.000 lei.
- nota de fundamentare nr.8563/19,09,2017 privind Suplimentarea de credite bugetare prin rectificare de
buget pentru realizarea obiectivului " Sistem de semaforizare în Orașul Huedin '' în bugetul local este alocată suma
de 150.000 pentru realizarea obictivului, iar pentru finalizarea acestuia este necesar a fi suplimentat bugetul local cu
suma de 240.000 lei.
-nota de fundamentare nr.8566/19,09,2017 privind Suplimentarea de credite bugetare prin rectificare de
buget pentru realizarea obiectivului " Reparatii capitale locuinte sociale , unitatile str.Horea, nr.53, 73 și
str.Prundului nr.110 din orașul Huedin'' în bugetul local este alocata suma de 430.000 lei pentru realizarea
obictivului, iar pentru finalizarea acestuia este necesar a fi suplimentat bugetul local cu suma de 16.000 lei, cat si
necesitatea rectificarii si virarii de credite de la un capitol bugetar la alt capitol, de la un aliniat la alt aliniat in cadrul
aceluiasi capitol in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii pana la finele anului 2017.
Ținând seama de referatul nr. 8587/19.09.2017 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director
ex.economic în cadrul Directiei Economice al orașului Huedin, prin care solicită aprobarea rectificarii Bugetului
Local de venituri și Cheltuieli pe anul 2017 – Sursa A, cu suma de 921.000 lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 8595/20.09.2017 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 20.09.2017.
Luând în considerare prevederile art. 49, alin.4, 5, 6, 7, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale actualizată cu modificările și completările 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 de Venituri și Cheltueli pe anul 2017-Sursa A, cu suma de
921.000 lei astfel:
CHELTUELI:…………………………………………….………..........................................................921.000 lei
Cap.51.01.03/71,01,30 Autoritati executive/Alte active fixe...................................................................396.000 lei
Cap.700600/710130”Iluminat public/Alte Alte active fixe.....................................................................525.000 lei
Art.2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2017 a obiectivelor noi:
Reabilitare sistem de iluminat public in Orasul Huedin etapa 1" cu suma de 525.000 lei;
 Servicii de pregatire a proiectului “Plan sistematizare oras Huedin '' cu suma de 140.000 lei.
Art.3. Se aprobă cheltuelile de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2017 din “Excedentul
bugetului local al anilor precedenti” în sumă de 921.000 lei dupa cum urmează:
- Reabilitare sistem de iluminat public în Orașul Huedin etapa 1" …............................................. 525.000 lei
- Servicii de pregatire a proiectului “Plan sistematizare oras Huedin '' ….................................... 140.000 lei
- Sistem de semaforizare in Orasul Huedin.-..................................................................................240.000 lei
- Lucrari de reparatii la locuinte sociale din Huedin str.Horea.53,str.Horea.73; str.Prundului.110 ...16.000 lei


Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția Economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin.
Nr.126/26.09.2017

Preşedinte de şedinţă,
Fărcaș Viorel
LS………………………
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