ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014.
Având în vedere referatul nr 5700/25.07.2014 privind necesitatea de lucrări cadastrale pentru anul
2014 în sumă de 37 mii lei, referatul nr. 5801/28.07.2014 referitor la Reabilitarea străzii Poștei din Orașul
Huedin în sumă de 280 mii lei, referatul nr. 5802/28.07.2014 privind suplimentarea lucrărilor de Pietruire,
amenajare și asfaltare parțială str. Nordului, str. Prundului, str. Cetatea Veche cu suma de 150 mii lei, referatul nr
5803/28.07.2014 privind realizarea Strategiei de dezvoltare pe termen mediu al Orașului Huedin pe anii 20142020 cu suma de 120 mii lei, referatele nr.20271/23,06,2014; 3180/16,04,2014; 5820-5830-5831/29,07,2014
privind necesitatea achizitionării de echipamente informatice, respectiv referatul nr. 5841/30.07.2014 înaintat
de direcția economică prin care solicită aprobarea rectificarii bigetului local și a Listei de Inventitii pe anul 2014.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 5853/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități aconomico – financiare la ședința din data de 31.07.2014.
Luând în considerare prevederile 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 și a listei de investiții pe anul 2014 astfel:
CHELTUELI:................................................................................................................................................................................0 lei
Cap.54.05/20.30.30”Fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale..................................................(80.000 lei)
Cap.51.01.03/71.01.30”Autoritati executive/Alte active fixe....................................................................(-90.000 lei)
(Modernizare centru civic al Oras Huedin-Etapa III-a )……........................................................…............(295.000 lei)
(Servicii -documentatii cadastrale teren domeniu public al Oras Huedin)............................. …............37.000 lei
Achizitie sistem PC alculatoare+imprimanta+licente)...................................................................................48.000 lei
Strategia de dezvoltare pe termen mediu a Orasului Huedin pe anii 2014-2020 …..........................120.000 lei
Cap.84.03.03/71.03”Strazi/Reparatii capitale …...........................................................................................(-20.000 lei)
( Reabilitare si modernizare str.Morii,str.1 Mai,str. Florilor,str.Stadionului)....................................(300.000 lei)
(Reabilitare str.Postei din Orasul Huedin..........................................................................................................280.000 lei
Cap.84.03.03/71.01.30 “Strazi/Alte active fixe” …..........................................................................................190.000 lei
(Pietruire, amenajare si asfaltare partiala str.Nordului,str.Prundului, str.cetate Veche)................150.000 lei
(Ridicari topo+SF+servicii proiectare)..................................................................................................................40.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin.
Nr. 116/31.07.2014

Preşedinte de şedinţă,
Ing. Dongolo Csaba
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