R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 între capitole și
aliniate.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 13.07.2020
Având în vedere prevederile art.49 lit.4,5,7 din Legea nr.273/2006 actualizată cu modificările și
completările ulterioare:
(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un
program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale
ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele
aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de
rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
(7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4) şi (5), se pot efectua începând
cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.,precum și Nota de funcdamentare nr.4899/03.07.2020 întocmită
de d-nul Dezsi Norbert, responsabil achizitii publice referitor la rectificarea bugetului local si a listei de
investitii pe anul 2020,astfel:
- Includerea în lista de investiții pe anul 2020 a obiectivului „Reparații capitale la centrala
termică a Orașului Huedin”cu suma de 135.000 lei;
- Includerea în lista de investiții pe anul 2020 a obiectivului” Participare la capital social al SC
SALUBRITERM SERV SRL” cu suma de 400.000 lei;
- Diminuarea din lista de investiții a obiectivului „Reabilitare străzi în Orașul Huedin ( Aleea
Muntelui, str.Gării, Bradului, Spitalului) cu suma (-535.000 lei)
Alocarea sumei de 135.000 lei pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale la centrala
termică a Oraului Huedin „ din excedentul bugetului local al anilor precedenți.
Alocarea sumei de 400.000 lei pentru obiectivul de investiții „Participare la capital social al SC
SALUBRITERM SERV SRL „ din excedentul bugetului local al anilor precedenți.
Diminuarea sumei de 535.000 lei pentru obiectivul de investiții Reabilitare străzi în Orașul
Huedin( Aleea Muntelui, str.Gării, Bradului, Spitalului) din excedentul bugetului local al anilor
precedenți.
Ținând seama de referatul nr. 4962/07.07.2020 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director
ex. economic în cadrul Direcției Economice a orașului Huedin, prin care propune aprobarea rectificării
bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 între capitole și aliniate.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4986/07.07.2020 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 13.07.2020.
Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 4, 5, 7 din Legea nr. 273/ 2006 actualizata cu
modificările și completările ulterioare, art. 20-21 din O.U.G nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului de
stat pe anul 2020, art. 129, alin.1, 2, lit.d, alin. 4, lit.a, alin.7, lit.h, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
H OTARASTE
Art.1. Se aprobă includerea în lista de investiții pe anul 2020 a obiectivelor:
- Reparatii capitale la centrala termica a Orasului Huedin…………………………….......…....135.000 lei
- Participare la capital social al SC SALUBRITERM SERV SRL………………………...…...400.000 lei

Art.2. Se aprobă diminuare din lista de investiții pe anul 2020 a obiectivului:
- Reabilitare străzi în Orașul Huedin ( Aleea Muntelui, str.Gării, Bradului, Spitalului)..……..(-535.000 lei)
Art.3. Se aprobă Rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 între capitole și
aliniate, astfel”:
CHELTUELI:……………….…………………….…………….………….…………………………..0
810600/710300 “Energie Termică/Reparații capital aferente activelor fixe…………………..135.000 lei
810600/720101 “Energie Termică/Participare la capitalul social al societăților comerciale”...400.000 lei
840303/710130”Străzi/Alte active fixe”………………………………….……….…………(-535.000 lei)
Art.4. Se aprobă cheltuelile de capital pentru obiectivele de investiții propuse a se realiza în anul
2020 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți” după cum urmează:
-„Reparatii capitale la centrala termica a Orasului Huedin”……………..……….....…......…. 135.000 lei;
- Participare la capital social al SC SALUBRITERM SERV SRL…...............………….........400.000 lei
- Reabilitare strazi in Orasul Huedin ( Aleea Muntelui, str.Garii, Bradului, Spitalului).........(-535.000 lei)
Huedin,
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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