R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării obiectivelor din lista de investitii pe anul 2021 „Amenajare baza sportivă tenis de
câmp ( vestiare, duș, wc) în P-ța Victoriei nr. 6-8 Huedin ”, „Amenajare baza sportiva tenis de camp(
vestiare,dus, wc) in P-ta Victoriei nr,6-8 Huedin ” , ”Construire tribuna metalica si imprejmuire teren tenis de
camp P-ta Victoriei nr.6-8 Huedin”
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2021.
Având în vedere referatul nr.7270/14.08.2021 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director ex.
economic în cadrul Direcției Economice al Orașului
Huedin, precum și Nota de funcdamentare
nr.7254/1309.2021 intocmită de d-nul Dezsi Norbert, responsabil achizitii publice referitor la rectificarea
obiectivelor din lista de investitii pe anul 2021,astfel:
- Diminuarea obiectivului de investitii „Amenajare baza sportiva tenis de camp( vestiare,dus, wc) in P-ta
Victoriei nr,6-8 Huedin ”cu suma de 29.000 lei, de la valoarea initiala de 225.000 lei la valoarea finala de
196.000 lei;
-Suplimentarea obiectivului de investitii „Amenajare parcare si alee privata aferenta teren tenis de camp
din P-ta Victoriei nr.6-8 Huedin” cu suma de 18.000 lei, de la valoarea initiala de 98.000 lei la valoarea finala
de 116.000 lei;
-Suplimentarea obiectivului de investitii ”Construire tribuna metalica si imprejmuire teren tenis de camp
P-ta Victoriei nr.6-8 Huedin” cu suma de 11.000 lei, de la valoarea initiala de 203.000 lei la valoarea finala de
214.000 lei;
Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 7272/14.09.2021 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 15.09.2021.
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
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă Diminuarea obiectivului de investitii „Amenajare baza sportivă tenis de câmp ( vestiare,
duș, wc) în P-ța Victoriei nr. 6-8 Huedin ” de la valoarea inițială de 225.000 lei la valoarea finala de 196.000
lei;………................................…………………..........................................……………..(-29.000 lei)
Art.2. Se aprobă

suplimentarea obiectivului de investiții „Amenajare parcare și alee privata

aferentă teren tenis de câmp din P-ța Victoriei nr.6-8 Huedin”, de la valoarea initiala de 98.000 lei, la
valoarea finală de 116.000 lei;…..…………..................................................…………............…….18.000 lei
Art.3. Se aprobă

suplimentarea obiectivului de investiții ,,Construire tribună metalică si

împrejmuire teren tenis de câmp P-ța Victoriei nr.6-8 Huedin” cu suma de 11.000 lei, de la valoarea inițială
de 203.000 lei, la valoarea finală de 214.000 lei;……………....................................................…….11.000 lei
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
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