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

      H O T Ă R Â R E
         privind aprobarea includerii în lista de investiții pe anul 2019 a obiectivului „Extindere sistem video
privind supravegherea locațiilor din  Orașul Huedin cu suma de 140.000 lei.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere prevederile art. 49 alin. 4, 5, 7 din Legea nr. 273/2006 actualizată cu modificările

și completările ulterioare.

Ținând seama de referatul nr.7729/30.08.2019 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director

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

includerii in lista de investitii pe anul 2019 a obiectivului „„Extindere sistem video privind

supravegherea locatiilor din Orasul Huedin cu suma de 140.000 lei, Rectificarea bugetului local si a

listei de investitii pe anul 2019 cu suma de 140.000 lei, și Aprobarea cheltuelilor de capital pentru

obiectivul de investitii propus a se realiza în anul 2019 din “Excedentul bugetului local al anilor

precedenti” în suma 140.000 lei.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7771/30.08.2019 înaintat de primar și avizat de  comisia

pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 04.09.2019.

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

publice locale,  respectiv art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.a, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr.

57/2019  privind Codul Administrativ

      H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă includerea în lista de investiții pe anul 2019 a obiectivului „Extindere sistem

video privind supravegherea locațiilor din Orașul Huedin cu suma de 140.000 lei.

Art.2. Se aprobă  Rectificarea Bugetului local si a listei de investitii pe anul 2019 cu suma de
140.000 lei.

CHELTUELI:………………………………………………………………………………..….……………………………………..140.000 lei

510103/710102”Autoritati executive/Masini.,echipamente si mijl de transport”..………..….....140.000 lei;

Art.3. Se aprobă cheltuelile de capital pentru  obiectivul de investiții propus a se realiza în anul

2019 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți” în sumă 140.000 lei, după cum urmează:

„Extindere sistem video privind supravegherea locatiilor din Orasul Huedin .. 140.000 lei;

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

cadrul Primariei orașului  Huedin.

Nr.117/04.09.2019 Consilieri total:        15
                                                                                                       Consilieri prezenti: 14
                                                                                                       Consilieri absenți:   1
                                                                                                       Votat pentru: 14
Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
LS………………………


