
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

        H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achizitionarii a 10 buc Sisteme audio-video portabile tip” Body Worn Camera” 

in vederea monitorizarii activitatii permanente in relatia cu publicul a Politiei Locale Huedin 

 

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

57/2019. 

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.9640/28.10.2019 intocmita de d-nul Dezsi Norbert 

referitoare la necesitatea achizitionarii a 10 bucati Sisteme audio-video portabile tip” Body Worn 

Camera” in vederea monitorizarii activitatii permanente in relatia cu publicul a Politiei Locale Huedin; 

Tinand seama de referatul nr. 9641/28.10.2019 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director 

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

achizitionarii a 10 bucati Sisteme audio-video portabile tip” Body Worn Camera” in vederea monitorizarii 

activitatii permanente in relatia cu publicul a Politiei Locale Huedin, si rectificarea bugetului local de 

venituri  si cheltuieli – Sursa A pe annul 2019  cu suma de 20.000 lei. 

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 9644/28.10.2019 inaintat de primar si avizat de comisia 

pentru activitati economico – financiare la ședința din data de 28.10.2019. 

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

modificarile si completarile ulterioare, 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 achizitionarea a 10 buc Sisteme audio-video portabile tip” Body Worn Camera” in 

vederea monitorizarii activitatii permanente in relatia cu publicul a Politiei Locale Huedin; 

 

Art.2. Se aprobă Rectificarea  bugetului local de venituri si cheltueli-sursa A  pe anul 2019  între 

aliniate cu suma de 20.000 lei, astfel: 

CHELTUELI:………………………………………………….…………..…….…………..……..0 lei 

.. 

Cap.510103/200530 “Autoritati executive/Obiecte de inventar………….……………………20.000 lei; 

Cap.510103/201300 “Autoritati executive”/Pregatire profesionala………………………....(-20.000 lei); 

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Politia Locala și Directia 

economica  din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 

Nr.158/28.10.2019      

Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  15 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar General UAT, 

Farkas Marius                           Cozea Dan 

LS……………………… 


