R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Bugetul de Venituri Proprii și Subvenții pe anul 2018 al Orașului Huedin și
estimările pe anii 2019-2021 - Sursa E;
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere referatul 1556/12.02.2018 inaintat de Primar Mircea Moroșan în calitate de
ordonator principal de credite al orasului Huedin, in conformitate cu prevederile art.25 si 26 din
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare am
procedat la elaborarea proiectului Bugetului de Venituri proprii si subventii pe anul 2018 si Estimari
pe anii 2019-2021- Sursa “E”
Ținând seama de proiectul de hotărâre nrt. 1566/12.02.2018 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 12.02.2018.
Luând în considerare prevederile art.25, 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 36 , alin. 2, lit. b, alin.4, lit.a,
şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri Proprii și Subvenții pe anul 2018 al Orașului Huedin și
estimările pe anii 2019-2021 - Sursa E;
Art.2 Se aprobă cheltuielile de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2018 din
“Excedentul anilor precedenti din venituri proprii si subventii-sursa E a Orasului Huedin in suma de
384.000 lei dupa cum urmeaza:

1. Construire cladire administrativa in incinta targului de animale str.Horea, nr.101 ...........75.000 lei
2. Infiintare terasa si extindere parcare cu dale autoblocante in spatele " Casa Tineretului" din
Or.Huedin..........................................................................................................................240.000 lei
3. Instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu la Casa de Cultura Huedin…...19.000 lei
4. Inlocuire usa de intrare si usa din spate cu sistem de interfon si reparatii platou aferent intarii
în cladirea Policlinicii din Orasul Huedin……………………………...……………...….50.000 lei
TOTAL………………………………………………………………………...…………... 384.000 LEI
Art.3. Se aprobă Bugetul de Venituri Proprii si Subventii pe anul 2018 Consolidat al Orasului
Huedin si estimarile pe anii 2019-2021-Sursa E astfel :
Art. 4. Aprobarea bugetului de venituri proprii a Liceului Octavian Goga Huedin pe anul 2018sursa E;
Art. 5. Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2018 din
“Excedentul anilor precedenti din venituri proprii a Liceului Octavian Goga Huedin pe anul 2018- sursa E
in suma de 5500 lei dupa cum urmeaza:
5.1 Achizitionare de licente……..……………………………………………………….....….5.500 lei.
Art.6 Se aprobă bugetul de venituri proprii a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin pe anul
2018- sursa E;
Art.7. Se aprobă bugetul de venituri proprii a Gradinitei cu program prelungit Prichindeii Veseli
Huedin pe anul 2018- sursa E;
Art. 8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.
Nr.29/14.02.2018

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenți:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiș Horea - Dorin
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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