R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 cu suma de 304755,78 lei
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2018.
Avand in vedere - contractul de finantare nr.1313/20.02.2018;2746/09.03.2018 încheiat între
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și UAT Oraș Huedin pentru realizarea
obiectivului de investiții „Modernizare drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin”
-Solicitarea de finantare pentru proiect tehnic conform contract nr.7180/13.08.2018 incheiat intre Oras
Huedin si SC CAPITALIST PRODCOM SRL in valoare de 304755.78 lei;
Ținând seama de referatul nr. 11492/19.12.2018 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de
Director executiv economic în cadrul Directiei Economice al Orașului

Huedin, prin care propune

aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 al orasului Huedin cu suma de 304755,78 lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 11511/19.12.2018 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activitati economico – financiare la ședința din data de 20.12.2018.
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 OTARASTE
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 cu suma de 304.755,78 lei, astfel:
VENITURI:……………………….…………….…………………………………......…..304755.78 lei
426500 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala……………………..…….304755,78 lei
CHELTUELI…………………………………………………....…………………………304755.78 lei
Cap.840303/710130 Strazi/Alte active fixe (inclusive reparatii capitale)….......…………...304755.78 lei
(Modernizare drumuri in Cetatea Veche din orasul Huedin”)
Art.2. Se aprobă rectificarea listei de investitii pe anul 2018 cu suma de 304755,78 lei.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din
cadrul Primariei orasului Huedin.
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