ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HO T Ă RÂ R E
privind aprobarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al Orașului Huedin și
estimările pe anii 2017 – 2019, aprobarea Bugetului Local Consolidat pe anul 2016 al Orașului Huedin – Sursa
A, și aprobarea cheltuelilor de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2016, în sumă de
6.992.000 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016
Având în vedere proiectul de buget nr. 682/25.01.2016 înaintat de Primar Mircea Moroșan în calitate
de ordonator principal de credite al Orasului Huedin, în conformitate cu prevederile art.25 si 26 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare am procedat la
elaborarea proiectului Bugetului Local pe anul 2016 și Estimari pe anii 2017-2019- Sursa “A”, Cheltuelile de
capital din Sectiunea de Dezvoltare propuse a se realiza din “Excedentul bugetului local al anilor precedenti” în
sumă de 6.992.000 lei, și ținând seama de Nota de Fundamentare nr. 693/25.01.2016 privind proiectul
bugetului local pe anul 2016 și estimări pe anii 2017 -2019, înaintată de d.na Pandrea Rodica în calitate de
Director economic executiv în cadrul Primăriei Orașului Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 701/25.01.2016 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare, la ședința din data de 25.01.2016.
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 Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al Orașului Huedin și estimările
pe anii 2017 - 2019, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare..
Art.2. Se aprobă Bugetul Local Consolidat pe anul 2016 al Orașului Huedin – Sursa A, conform anexei
nr.2 la prezenta hotarare.
Art.3. Se aprobă cheltuelile de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2016 din
“Excedentul bugetului local al anilor precedenti” în sumă de 6.992.000 lei după cum urmează:
1. Reparatii capitale Corp 3 sediul Primariei Oras Huedin si Cladire Garaje str .Horea nr.1 ….........................540.000 lei
2. Lucrari de reparatii capitale acoperis la sediu Primariei Oras Huedin str.Horea nr.1........................................450.000 lei
3. Lucrari de reparatii la locuinte sociale din str.Horea.53-ap.5; str.Horea.62 ap5,6,7;
str.Tabacarilor si str.Republicii din Orasul Huedin......................................................................................................240.000 lei
4. Achizitionare si montare sistem video-trafic de monitorizare cu 10 echipamente in Oras Huedin...........110.000 lei
5. Reamenajare parc in fata Bisericii Reformata Huedin....................................................................................................100.000 lei
6. Amenajare parcari si spatii verzi str.Horea. nr.73 si str.Vladeasa nr.4(spatele centralei termice)..............430.000 lei
7. Reamenajare si modernizare cimitie Oras Huedin...........................................................................................................500.000 lei
8. Modernizare Baza sportiva str.Avram Iancu Oras Huedin............................................................................................268.000 lei
9. Modernizare strazi in Orasul Huedin:Trandafirilor, Molidului 1 si 2, Salcamului, Bradului, Aleea 1 Mai,(capatul P-tei
Victoriei in jurul Catedralei Ortodoxe Huedin)........................................................................................................................870.000 lei.
10. Reparatii si turnarea stratului de uzura pe strazile: Manasturului, Campului, Motilor,
Izvorului, Apei, Baii, Gh.Doja, Garii, Targului)...................................................................................................................................954.000 lei
11.Modernizare, astfaltare str.Garii, Teilor, B.N.Antal (spatelei Halei Agroalimentare si platou 1 si 2) ; P.ta Republicii
(spatele blocurilor) si P-ta republicii 39 (spatele Bisericii Reformate)..................................................................2.500.000 lei.
12.Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin-Sistem incalzire centrala termica.....................................................................30.000 lei
TOTAL……………………………………………………………………………………................................................................6.992.000 LEI

Art.. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economică din cadrul
Primariei Orașului Huedin.
Nr. 19/29.01.2016
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Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
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