
ROMANIA
ruDETULCLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HO TARARE
privind aprobarea suplimentarii lucrarilor din contractul de lucrari nr.7180/13.08.2018 Proiectare si executie
lucrari pentru ,,Modernizare drum Cetate Veche din Orasul Huedin

Consiliul Local Huedin intrunit in qedinla ordinar.d din data de 27 .09.2021.
AvAnd in vedere referatul nr.7273114.08.2021 inaintat de Pandrea Rodica in calitate de Director ex.

economic in cadrul Direcliei Economice al Oraqului Huedin, precum si Nota de funcdamentare
nr724 5/13.09.2021,tntocmitd de d-nul Dezsi Norbert, responsabil achizitii publice referitor la;

- Suplimentarea lucrarilor din contractul de lucrari nr.7180/13.08.2018 Proiectare si executie lucrari
pentru 

"Modernizare 
drum cetate veche din orasul Huedin" cu suma de 27g.700lei, yaloarea finala a

contractului fiind de 8.324.490.37 lei:
- Alocarea sumei de 278.700 Iei pentru finalizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare drum

cetate veche din orasul Huedin" din bugetul local al orasului Huedin pe annri 2021,
TinAnd seama de proiectul de hot[rAre nr.7275/14.09.2021 inaintat de primar qi avizat de comisia

pentru activitati economico - financiare la qedin{a din data de 15.09.2021
LuAnd in corrsiderate prevedet'ile art. 49, alin. 4,5,7 din Legea nr. 27312006 privind finanJele publice

locale, respectiv aft. 129, alin.l,2, lit.b, alin. 4, lit.a, art.139, qi art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr. 5712019
privind Codul Administrativ

H OTARAS TE
Afi.1 Se aprobi suplimentarea lucrarilor din contractul de lucrdri nr.7180/13.08.2018 aferente

obiectivului ,,Proiectare si executie lucrari pentru ,,Modernizare drum Cetate Veche din Orasul Huedin" cu suma de
278.700 lei, valoarea finala a contractului fiind de 8.324.490,37 lei;

Ad 2 Se aprob5. rectificarea Bugetului Local al Olagului Huedin pe anul202I- sursa A, cu suma de
218.700let

\aENITURI...... ...........278.700 tei
Cod.070101 ,,Impozitpecladiridelapersoanefizice,,..,.............. .................g0.000 lei
Cod.160201 "Impozit pe mijl.transpoft detinute de personae fizice .................1g.700 lei
Cod.300530 "AIte venituri din concesiuni si inchirieri"... ...... ....................150.000 lei
Cod.350102 " Venituri din amenzi"... ... . .. 30.000 lei
cod 370300 "varsaminte din sectiunea de functionare pentlu finantarea seciuni de dezvoltare

Abugetului local................ .. .. ............(278.700 lei)
Cod. 370400 "Varsaminte din sectiunea de functionare,,.............. . ... .........Z7g.700lei
CHEI]TUELI.... .......278.700 tei
Cap.840303i710l30 "Strazi/Alte active fixe"..,..... ...,........278.700\et

Art 3. Se aprob[ rectificarea listei de investitii pe anul2021 cu suma de 278.700 lei, astfel:

- Modernizare drum Cetate Veche din Orasul Huedin...........,.,.............,....,...27g.700 lei
At1.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentet hotdrAri se incredinteazS. Directia Economici din cadrul

Primdriei orasului Huedin..

Nr.1l3/27 .09.2021 Consilieri total:
Consilieri prezenli:
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