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JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
       

           H O T Ă R Â R E 

 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 - Sursa A, cu suma de 139 mii lei 

 

             Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale.        

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 269/29.11.2017 privind alocarea sumei de 

139 mii lei orașului Huedin din cota de 20% - impozit pe venit și din sume defalcate din T.V.A pentru 

susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și ținând seama de referatul nr. 

11354/06.12.2017 înaintat de către direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin,  prin care 

solicită aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 – Sursa A cu suma de 139 mii lei. 

 Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 11372/06.12.2017 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 08.12.2017.  

  Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 5, 6, 7,  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 pe anul 2017 - Sursa A cu suma de 139 mii lei, după 

cum urmează: 

VENITURI:...................................................................................................................................139.000 lei 

040204 “Sume allocate din cotele defalcate din impoz pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale-139.000 lei 

370203”Varsaminte din sect.functionare ptr.finantarea sect.dezvoltare a buget.local…….................(-139000 lei) 

370204”Varsaminte din sectiunea de functionare”…………………................……………….....……139000 lei 

CHELTUELI:……………………………………………….....................…………….….................139.000 lei  

Cap.840303/710130”Strazi”(Reamenajare trotuare,spatii verzi str.Horea –etapa I…..…...........……..139.000 lei 

           Art.2. Se aprobă  rectificarea listei de investiții pe anul 2017 cu suma de 139.000 lei. 

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția economică din cadrul 

Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.171/08.12.2017                    Consilieri total:  15 

          Consilieri prezenţi:  14 

          Consilieri absenți:                1                  
          Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează Secretar, 

Prof. Matiș Horea Dorin                       Cozea Dan 


