R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuprinderii în Bugetul Local de venituri și cheltueli inițial pe anul 2018 și a
Estimărilor pe anii 2019-2021- Sursa “A” , a sumei de 1550 mii lei
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere referatul nr. 1523/12.02.2018 înaintat de Primar Mircea Moroșan în calitate de
ordonator principal de credite al Orașului Huedin, în conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului
Judetean nr.2/31.01.2018 privind repartizarea pentru UAT Oras Huedin a sumei de 1550 mii lei, in
vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita
cofinantare locala, prin care propune aprobarea curinderii in Bugetului Local de venituri si cheltueli
initial pe anul 2018 si a Estimarilor pe anii 2019-2021- Sursa “A” a sumei de 1550 mii lei.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 1541/12.02.2018 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 12.02.2018.
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 cuprinderea în Bugetul Local de venituri și cheltueli inițial pe anul 2018 și a
Estimărilor pe anii 2019-2021- Sursa “A” , a sumei de 1550 mii lei, după cum urmează:
VENITURI:……………….......………………………………………………………………1.550.000 lei
Cod.040204 Sume allocate din Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale….....................................................................................................................................…1550.000 lei
Cod.370203Varsaminte din sectiunea de functionare ptr. finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului
local.......................................................................................................................................…(-1550.000 lei)
Cod.370204 Varsaminte din sectiunea de functionare…………………..………………………1550.000 lei
CHELTUELI:……………………...........................…………………………………………..1.550.000 lei
Cap.510103 Autoritati executive…………………...........……………………………………..300.000 lei
1. Sistem inteligent de taxare cu acces în parcare și instalare echipamente pe P-ta Republicii nr.39-42
...........................................................................................................................…..….....200.000 lei
2. Construire WC public in Orasul Huedin ................……………………………..………100.000 lei
Cap.660601Spitale generale.........................................................................................................100.000 lei
3. Reparatii etajul 4 la Spitalul Orasenesc Huedin bloc ATI ……………….…….....…….100.000 lei

Cap.670503Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi,baze sportive si de agrement......100.000 lei
4. Infiintare si amenajare cu dotari teren sintetic pe str.Avram Iancu parcul Tineretului in Orasul

Huedin…...........................................................................................................................100.000 lei
Cap.700600 Iluminat public........................................................................................................250.000 lei
5. Reabilitare sistem de iluminat public in Orasul Huedin Etapa II……………….....….....250.000 lei

Cap.840303 Strazi.........................................................................................................................800.000 lei
6. Reamenajare trotuare si parcari, conturare spatii verzi P-ta Victoriei de la Podul Domos pana la

Biserica Ortodoxa din Orasul Huedin................................................................................150.000 lei
7.

Reamenajare trotuare si conturare spatii verzi pe str.Pr.A. Munteanu din Or.Huedin…..300.000 lei

8. Refacere infarstructura drum si construire zid de sprijin pe DC134 Bicalat …………....200.000 lei

9. Cofinantare "Modernizare drum Cetatea Veche in Orasul Huedin………..…………….100.000 lei
10. Reamenajare trotuar si spatii verzi de la Centru Civic pana la intersectia cu str.1 Mai

(partea stanga pe sensul de mers Belis - DN1R)din Orașul Huedin..................................150.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin.

Nr.25/14.02.2018

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenți:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiș Horea - Dorin
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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