ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2012, a Bugetului de venituri proprii si subventii respectiv
a Cheltuielilor de capital privind investitiile propuse a se realiza in anul 2012.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 02.02.2012.
Având în vedere proiectul de buget nr. 871/30.01.2012, inaintat Primar dr. Mircea Moroşan,
prin care propune aprobarea Bugetului Local pe anul 2012, respectiv Bugetul de venituri proprii şi
subventii pe anul 2012, Cheltuielile de capital privind investiţiile propuse a se realiza în anul 2012
din,, Excedentul bugetului local al anilor precedenţi,, în sumă de 2.278.500 lei, cf. anexelor la
prezentul proiect de hotărâre, cat si a referatului inaintat de directia economica din cadrul Primariei
Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 898/2012 inaintat de Primar si avizat de Comisia
Economica la sedinta din data de 31.01.2012.
Luând în considerare prevederile art.25, 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale respectiv art. 38 , alin. 2, lit. b, alin.4, lit.a, şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei
Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă Bugetul Consiliului Local Huedin pe anul 2012, conform anexei nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Bugetul de Venituri Proprii şi Subvenţii al Consiliului Local Huedin, pe anul
2012, cf. anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.3. Se aprobă cheltuielile de capital privind investiţiile propuse a se realiza în anul 2012
din,, Excedentul bugetului local al anilor precedenţi,, a Consiliului Local , în sumă de 2.278.500 lei,
astfel:
1. Plan Urbanistic General (P.U.G) al orasului Huedin
120.000 lei
2. Cofinantare reparatii capital imobil str. Vladeasa nr. 35(Unitate Pompieri
100.000 lei
3. Cofinantare reabilitare, modernizare Casa de Cultura a orasului Huedin
110.000 lei
4. Reabilitare, modernizare Camin Cultural Bicalat
170.000 lei
5. Modernizare parc str. Avram Iancu oras Huedin
140.000 lei
6. Construire si ameneajare parcari, alei, zone verzi si trotuare in orasul Huedin 400.000 lei
7. Construire tarcuri depozitare lemne pentru populatie in P.ta Republicii nr. 8 100.000 lei
8. Extindere retele electrice in orasul Huedin
68.500 lei
9. Extindere apa, canal in orasul Huedin
80.000 lei
10. Cofinantare ,, Sistem de management integrat al deseurilor”
150.000 lei
11. Extindere retele termice in orasul Huedin
90.000 lei
12. Sistem semnalizare intrari – iesiri in rasul Huedin
70.000 lei
13. Studiu fezabilitate strazi – orasul Huedin
80.000 lei
14. Reparatii capitale in orasul Huedin
600.000 lei
TOTAL:

2.278.500 LEI

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica din
cadrul primariei Huedin
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