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

  H O T Ă R Â R E
   privind  aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2016 - Sursa A, cu 
suma de 61.000 lei

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 

Urmare a  Notei  de fundamentare nr.10253/25,11,2016 a  compartimentului  de achiziții  publice
referitoare la obiectivul de investiții “Modernizare străzi în orașul Huedin - str.Trandafirilor, Salcâmului,
Bradului capăt, Molidului 1 și 2, Aleea 1 Mai capăt, P-ța Victoriei (în jurul Catedralei Ortodoxe), prin care
se propune aprobarea suplimentării lucrărilor prin act adițional la contractul 6298/16,07.2015, cu suma de
114941,37 lei fără TVA, precum și rectificarea creditelor bugetare aferente obiectivului Modernizare străzi
în orașul Huedin - str.Trandafirilor, Salcâmului, Bradului capăt, Molidului 1 și 2, Aleea 1 Mai capăt, P-ța
Victoriei (în jurul Catedralei Ortodoxe), cu suma de 61.000 lei, și în urma analizării contului de execuție a
veniturilor și cheltuelilor la data de 28.11.2016, necesitatea rectificării și virării de credite de la un capitol
bugetar la alt capitol, de la un aliniat la alt aliniat în cadrul aceluiași capitol în vederea desfășurării în bune
condiții a activității până la finele anului 2016. 

Tinând seama de referatul nr.  10309/28.11.2016 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de
Director ex. economic în cadrul Direcției Economice al Orașului  Huedin,  prin care propune aproarea
rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli  pe anul 2016 – Sursa A, cu suma de 61.000 lei.

Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 10336/29.11.2016 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități  economico – financiare la ședința din data de 29.11.2016.
         Luând în  considerare prevederile  art.  49,  alin.  4,5,6  din  Legea  nr.  273/2006 privind finanțele
publice locale,  art.36,  alin.  2, lit.b,  alin.4, lit.a,  şi  art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
    

        H O T Ă R Ă Ș T E

         Art.1.Se aprobă suplimentarea lucrărilor la  obiectivul Modernizare  străzi în  orașul Huedin-
str.Trandafirilor, Salcâmului, Bradului capăt, Molidului 1 și 2, Aleea 1 Mai capăt, P-ța Victoriei (în jurul
Catedralei  Ortodoxe)  cu  suma  de  114.941,37  lei  fără TVA  prin  act  adițional la  contractul
nr.6298/16.07.2015.
              Art.2. Se aprobă rectificarea  Bugetului Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2016 - Sursa A, cu
suma de 61.000 lei după cum urmează:

VENITURI.....................................................................................................................................61.000 lei

300530 Venituri din concesiuni și închirieri..................................................................................61.000 lei

CHELTUELI:………......…………………………………….………........................................  61.000 lei
Cap.84.03.03/71.01.30”Strazi”/Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)................................61.000 lei

   Art.3.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  directia  economica  cadrul  Primăriei
Orașului  Huedin. 

Nr.126/29.11.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan
LS………………………


