ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului local pe anul 2015 cu suma de 2.782.000 lei
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.08.2015.
Având în vedere adresa nr. CJR-TRZ-5825/04.08.2015 a D.G.R.F.P Cluj, privind modificarea și
suplimentarea sumelor defalcate din T.V.A și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru trimestrul III al
anului 2015, referatul nr 7009/10.08.2015 privind eliminarea efectelor produse de calamitățile naturale
produse în perioada 27.04.2015-15.05.2015 ”Refacere și consolidare infrastructură rutiera DC 134, Oraș
Huedin, nota de fundamentare nr. 7008/10.08.2015 referitor la realizarea lucrărilor pentru proiectele:
Modernizare Baza Sportivă str. Avram Iancu oraș Huedin, Liceul Tehnologic Vlădeasa Huedin-Sistem de
încălzire, Centrala termică pe combustibil solid; Reparații și turnarea stratului de uzură pe străzile orașului
Huedin (str.Mănășturului, Câmpului, Moților, Izvorului, Apei, Băii, Gării, Târgului, Gheorghe Doja), adresa nr.
1/2015 inregistrata sub nr. 6931/2015 a SC Adamco Grup SRL, privind intocmirea unui studiu istoric de
fundamentare a PUG, Nota de fundamentare nr. 6929/06.08.2015 privind întocmirea unui studiu istoric de
fundamentare a P.U.G Oraș Huedin în vederea finalizării proiectului “actualizare PLAN URBANISTIC GENERAL
ORAșUL HUEDIN”, Nota de fundamentare nr. 7169/13.08.2015 referitor la realizarea Studiului de Fezabilitate
și a proiectului tehnic pentru obiectivele:
1)Modernizare, asfaltare str.Gării, str. Teilor, str. B.N.Antal (în spatele Halei Agroalimentare).
2)Amenajări parcări și spații verzi str. Horea nr.73, str Vladeasa nr.4 -în spatele centralei termice și Pța Republicii nr.39-42.
Ținând seama de referatul nr. 7178/13.08.2015 inaintat de catre directia economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 cu suma de
2.782.000 lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7191/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 18.08.2015.
Luând în considerare prevederile art.49 alin (5-7) din Legea 273/2006 Legea Finantelor Publice locale
actualizată cu modificarile si completarile 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 pe anul 2015 cu suma de 2.782.000 lei, astfel:
VENITURI:..............................................................................................................................................................................2.782.000 lei
04.02.04 Cote defalcate din impozitul pe venit.........................................................................................................869.000 lei
11.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Finantarea hotararilor judecatoresti,pt plata
salariilor ptr.personalului din invat. Preuniversitar de stat.................................................................................130.000 lei
11.02.06 Sume defalcate din T.V.A pentru Echilibrarea bugetelor locale....................................................1.783.000 lei
37.03.00 “Vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare..(-2.309.800 lei)
37.04.00”Vărsăminte din Secțiunea de Funcționare............................................................................................2.309.800 lei
CHELTUELI:……………………………………………………………………….…………......................................................…2.782.000 lei
Cap.51.01.03/20.30.30 ”Autorități executive/Alte cheltueli cu bunuri și servicii”.....................................100.000 lei
Cap.51.01.03/71.01.30”Autorități executive/Alte active fixe....................................................................................9.800 lei
(Actualizare PLAN URBANISTIC GENERAL ORAS HUEDIN)
Cap.65.03/1001 “'Invățământ preșcolar/salarii-Hot Judecătorești....................................................................14.000 lei
Cap.65.04/1001”Invatamant secundar/salarii-Hot.judecatoresti....................................................................116.000 lei
Cap.65.04.02/710130 “Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin-Sistem încălzire
Centrala Termică pe combustibil solid..........................................................................................................................174.000 lei
Cap.67.05.03/200109 ”Intreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
și de agrement/Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional................................................................. 16.200 lei

Cap.67.05.03/710130”Intreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
și de agrement/Alte active fixe (Modernizare Baza Sportivă str. Avram Iancu Huedin).........................500.000 lei
Cap. 68.11.00/200109 Creșa/Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.......................................6.000 lei
Cap.680502/570201”Asistenta sociala in caz de invaliditate/Ajutoare sociale in numerar”..................90.000 lei
Cap.840303/2002”Strazi/Reparatii curente..............................................................................................................130.000 lei
Cap.84.03.03/71.01.30”Strazi/Alte active fixe…...................................................................................................1.626.000 lei
 ( Refacere si consolidare infrastructura rutiera DC 134, Oras Huedin).........................................326000 lei
 (Reparatii si turnarea stratului de uzura pe strazile orasului Huedin (str.Manasturului;
Campului; Motilor; Izvorului; Apei; Baii; Garii; Targului; Gheorghe Doja)...............................................1.200.000 lei
 SF+PROIECT TEHNIC pt. Obiectivele: 1)Modernizare,asfaltare str.Garii;str. Teilor;
BN.Antal (in spatele Halei Agroalimentare). 2)-Amenajari parcari si spatii verzi str.Horea nr.73;
str Vladeasa nr.4-in spatele centralei termice si P-ta Republicii nr.39-42;...................................................100.000 lei
2.Aprobarea rectificării listei de investiții pe anul 2015 cu suma de 2.309.800 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin.
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