
ROMANIA
ruDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HorAnAne
privind aprobarea preluirii ca venit in enituri qi cheltueli pe anul 2022 aIUAT Oraq Huedin _ incontul 440'14'00 - Sume din excede alutilizate pentru finantarea Secfiunii de Dezvoltare asumei de 1.595.717,78\ei din contul nt al bugetului local din anii precedenti,,, suma aferentacotei de 98o/o a proiectului din fonduri externe nerambursabile Achizilionarea de tablete ;i dispozitive electronice

dnt pentru Liceul khnologic Vlddeasa Huedin ;i Liceul koretic octaviin Goga Huedin -+ 144168:

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinta extraordinard, din data de 10.02.2022.
Avdnd in vedere Notificarea de plata privind debit restant factura nr,I018349/03,I2,202I inaintatdde SC

ELSACO SOLUTIONS SRL, CUL14364265, J07/3lg/2001 cu sediul social in sat DATAI\4ARESTI-DEAL,
comuna MIHAI EMINESCU NR.85 ruDETUL BOTOSANI conform contractului de fumizare
nr'1894130,09,202I avand ca obiect "Achizitionarea de tablete si dispozitive electronice pentru invatamant pentru
Liceul khnologic Wadeasa Huedin si Liceul Teoretic octavian Goga- Cod.sMIS 2014+ I44t6g in cadrul
proiectului POCls82l2/4 <Imbunatatireq continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-
e duc at i e, in cluz iun e, e - s an at ate s i e - c ul tur a>

Jindnd seama de referatul nr. 1166/08.02.2022 inaintat de Pandrea Rodica in calitate de Director
ex'economic in cadrul Direcfiei Economice a oragului Huedin, prin care propune aprobarea prelu6rii ca venit in
bugetul local de venituri qi cheltueli pe anul 2022 al uAT orag Huedin - in contul 440.14.00 - Sume din
excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea Secliunii de Dezvoltare a sumei d,e 1.595.717,7g lei din
contul 82A9800-"Excedent al bugetului local din anii precedenti", suma aferenta cotei de 98yo aproiectului din
fonduri externe nerambursab ile Achizilionarea de tablete si dispozitive electronice pentru invdldmdnt pentru
Liceul Tehnologic Wddessa Huedin;i Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin - Cod.SMIS 2014+ 144168;

Luand in considerare proiectul de hotdr6re nr. 1777108.02.2022 inaintat de primar qi avizatde comisia
pentru activiteti economico - financiare la gedinta din data d,e 09.02.2022.

In temeiul prevederilor art. art.70, alin.3, art.7I, alin. 4 din Legea nr.273/2006privind finanfele publice
locale, respectiv art.729, alin.1, 2,lit.b, alin.4,lit.a, aft.139, gi art. 196, alin.r,lit.a din ouG nr. 57lz0lg privind
Codul Administrativ

HOrAnAgrn
Art.l. Se aprobd preluarea ca venit in bugetul local de venituri

Huedin - in contul 440.14.00 - sume din excedentul bugetului local
Dezvoltare a sumei de 1.595.717,78 rei din contul g2A9g00-',Excedent

gi cheltueli pe anul 2022 al UAT Orag
ttilizate pentru finantarea Secfiunii de
al bugetului local din anii precedenti,,,

nerambursabile Achiziyionarea de tablete ;i
Wddeasa Huedin;i Liceul Teoretic Octavmn

suma aferenta cotei de 98% a proiectului din fonduri externe
dispozitive electronice pentru tnvdldmdnt pentru Liceul Tehnologic
Goga Huedin - Cod.SMIS 2014+ 144168:

Art'2' Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinfeazd.Direclia economic[ din cadrul
Primdriei oragului Huedin si Inspectoratul $colar Judetean cluj.

Nr.25l 10.02.2022 Consilieri total:
Consilieri prezenfi:
Consilieri absenti:
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Pregedinte de gedinfd,

Buzag - Fekete Maria
Contrasemneaz5, Secretar General UAI.
CozeaDan


