ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuprinderii în bugetul local inițial pe anul 2017 a sumei de 1.195.000 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. 48/09.03.2017 înregistrată sub nr. 2301/
10.03.2017 privind alocarea de fonduri pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și cofinanțarea
proiectelor de infrastructură pentru anul 2017 în sumă de 1195 mii lei;
Tinand seama de referatul nr. 2292/10.03.2017 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei
orașului Huedin prin care solicita aprobarea cuprinderii în bugetul local initial pe anul 2017 a sumei de
1.195.000 lei.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2293/10.03.2017 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 13.03.2017.
În temeiul Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Planului National de Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 2/2015 pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si a celor de infrastructura care necesita cofinantare locala, si
art.36, alin 2 b si d, ale alin. 6 lit. a punctul 14 si ale art. 45 alin 2, art. 126 din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 - Se aprobă cuprinderea în bugetul local inițial pe anul 2017 a sumei de 1.195.000 lei,
după cum urmează:
VENITURI:…………………………..…………………………………………………........1.195.000 lei
Cap.11.02.06”Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”…… ….............1.195.000 lei
CHELTUELI:…………………………………………………………………………...........1.195.000 lei
1. Cap.510103/710130 “Reparatii capitale sistem termie si retea apa potabila
In cladirea Policlinicii Oras Huedin...............................................................................................40.000 lei
 Cap.670503/710130 “Reamenajare, modernizare parc de joaca pt.copii in
P-ta Republicii nr.8 si in P-ta Republicii 39-42 a Orasului Huedin...............................................85.000 lei
 840303/710130 “Reparatii capitale cu piatra cubica,reamenajare trotuare si
spatii verzi str.B.N.Antal Oras Huedin..........................................................................................300.000 lei
 840303/710130 Reamenajare trotuare si spatii verzi str,Horea-etapa 1, Oras Huedin.....300.000 lei
 840303/710130 Refacere si consolidare infrastructura DC.134 Bicat, Oras Huedin.......200.000 lei
 840303/710130 Amenajare teren si construire parcari P-ta Rep.39-42
in suprafata de 4000 mp., Oraș Huedin.........................................................................................270.000 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică din
cadrul Primariei orasului Huedin.
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Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Edveș Laura
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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