
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 

         H O T Ă R Â R E 

          privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2018, prin suplimentarea 

obiectivului de investitii „Cofinanțare "Modernizare drum Cetatea Veche în Orașul Huedin cu suma 
de 200.000 lei. 

 

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 28.09.2018. 

 Având în vedere referatul nr. 8309/26.09.2018 înaintat Pandrea Rodica în calitate de Director ex. 

economic în cadrul Direcției Economice al Orașului  Huedin, prin care propune aprobarea rectificării 

bugetului local și a listei de investitii pe anul 2018, prin Suplimentarea obiectivului de investitii 

„Cofinantare "Modernizare drum Cetatea Veche în Orașul Huedin cu suma de 200.000 lei, și ținând 

seama de Nota de funcdamentare nr.8272/25.09.2018  întocmită de d-nul Dezsi Norbert, responsabil 

achizitii publice,  referitor la rectificarea listei de investiții pe anul 2018 cu suma de 200.000 lei. 

 Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8339/26.09.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 28.09.2018. 

 Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 4, 5, 6, 7, art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale actualizată cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin. 2, lit.b, alin.4, 

lit.a, şi  art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, cu modificările la zi 

                  H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local și a listei de investitii pe anul 2018, prin 

Suplimentarea obiectivului de investitii „Cofinantare "Modernizare drum Cetatea Veche in Orasul 

Huedin cu suma de 200.000 lei, valoarea totala a obiectivului fiind de 300.000 lei; 

CHELTUELI:…………………...............………….……………………………………..200.000 lei 

84.03.03/710130”Strazi/Alte active fixe…………...……………………..………………200.000 lei 
 

 Art. 2. Se aprobă cheltuelile de capital privind finalizarea invesției propuse a se realiza în 

anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți” în sumă de 200.000 lei, astfel: 

Cofinantare "Modernizare drum Cetatea Veche in Orasul Huedin”……………………...200.000 lei 

amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia economica din cadrul 

primariei orasului Huedin. 

 
Nr.143/28.09.2018     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  15 

                   Votat pentru   15 
 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Andriescu Mihai                           Cozea Dan 


