R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 – Sursa A
cu suma de 105.000 lei

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.269/29,11,2016 privind alocarea sumei de 105.000 lei
în vederea susținerii proiectelor de infrastructură din Orașul Huedin;
- Nota de fundamentare nr.10499/06.12.2016 referitor la suplimentarea creditelor în vederea
finalizării lucrărilor pentru obiectivul: Modernizare străzi în Orașul Huedin:Trandafirilor, Molidului 1 si
2, Salcâmului, Bradului,cu suma de 80.000 lei.
- Nota de fundamentare nr.10500/06,12,2016 referitor la suplimentarea creditelor in vederea
finalizarii lucrărilor pentru obiectivul:Modernizare,astfaltare str.Garii,Teilor,BN.Antal(spatele Halei
Agroalim.si platoul 1 si 2, P-ta Republicii 39-42 (spatele blocurilor),P-ta Republicii .39(in spatele
bisericii Reformate) cu suma de 25.000 lei, și ținând seama de referatul nr.10435/05.12.2016 înaintat de
d.na Pandrea Rodica în calitate de Director exexecutiv economic în cadrul Direcției Economice al
Orașului Huedin, prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local cu suma de 105.000 lei.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 10346/2016 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 07.12.2016.
Luând în considerare prevederile art. 49, alin.5 - 7 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.
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 – Sursa A cu
suma de 105.000 lei astfel:
VENITURI:
COD.11,02,06-Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale..........................................105.000 lei
CHELTUELI:
Cap.84.03.03/71.01.30”Străzi/Alte active fixe….......................................................................105.000 lei
 Modernizare, astfaltare str.Garii, Teilor, B.N.Antal (spatelei Halei Agroalimentare si platou 1 si 2)
P-ta Republicii (spatele blocurilor) si P-ta republicii 39 (spatele Bisericii Reformate)...............25.000 lei


Modernizare

strazi

in

Orasul

Huedin:Trandafirilor,

Molidului

1

si

2,Salcamului,

Bradului..........................................................................................................................80.000 lei.
Art.2. Se aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, cu suma de 105.000 lei.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
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Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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