
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                                  H O T Ă R Â R E
          privind aprobarea  Bugetului  de Venituri  Proprii  și  Subvenții pe anul 2016 al  Orașului Huedin  și
estimările pe anii 2017-2019 - Sursa E,  aprobarea Bugetului  de Venituri  Proprii și Subvenții  Consolidat pe
anul 2016 al  Orașului Huedin  - Sursa E și aprobarea  cheltuelilor  de capital privind  investițiile propuse a se
realiza în anul 2016 din “Excedentul anilor precedenți din venituri proprii și subvenții – Sursa E.
 
                Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016

 Având în vedere proiectul de buget  înaintat  de Primar Mircea  Moroșan în  calitate de ordonator

principal de credite al Orașului Huedin, în conformitate cu prevederile art.25 și 26 din Legea nr.273/2006

privind  finanțele  publice  locale  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  pentru  elaborarea  proiectului

Bugetului de Venituri proprii și subvenții pe anul 2016 și Estimări pe anii 2017-2019- Sursa E, cheltuelile de

capital din Secțiunea de Dezvoltare propuse a se realiza din “Excedentul anilor precedenți din venituri proprii

și subvenții ” în sumă de  270.000 lei și ținând seama de referatul nr. 694/25.01.2015 înaintat de d.na Pandrea

Rodica în calitate de director economic executiv în cadrul Direcției economice al aparatului de specialitate al

primarului orasului Huedin.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 700/25.01.2016 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. 

  H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se  aprobă  Bugetul   de  Venituri   Proprii  și  Subvenții pe  anul  2016  al  Orașului Huedin  și

estimările pe anii 2017-2019 - Sursa E;

        Art.2. Se aprobă Bugetul  de Venituri  Proprii și Subvenții  Consolidat pe anul 2016 al Orașului Huedin

- Sursa E

      Art.3.  Se  aprobă  cheltuelile de  capital  privind  investițiile propuse  a  se  realiza  în  anul  2016  din

“Excedentul anilor  precedenți din venituri proprii  și  subvenții – Sursa E, în  sumă de 270.000 lei  după cum

urmează:

                1.Amenajare zona de cazare a animalelor împotriva radiațiilor în incinta Târgului de animale

din Orașul Huedin str.Horea nr.101..................................................................................................................................270.000 lei

TOTAL………………………….....................................………………………………………………………..................................... 270.000 LEI

               Art.. 4. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează  Directia Economică din cadrul

Primariei Orașului Huedin.

 
Nr. 18/29.01.2016 Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:                                  14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


