
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2010 cu suma de 61.529,70 lei. 

  

  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2010 

             Având  în vedere adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului  

înregistrată sub nr. 29772/07.05.2010,  referitor la “Contractul de Grant RO2004/016-

772.04.01.04.01.01.63, cu titlul “Proiect de îmbunătăţire a calităţii şi cresterea capacităţii de 

colectare a deseurilor în regiunea Huedin, prin prisma schemei de investiţii pentru proiecte 

mici de gestionare a deseurilor finantate din Programul Phare 2004 CES” prin care se 

solicita  restituirea următoarelor sume: 

 - 51.928,18 Euro reprezentând fonduri Phare; 

 - 61.529,70 lei reprezentând cofinanţare de la bugetul de stat; 

             -60,25 Euro reprezentând comisioanele aferente fondurilor PHARE primate. 

 Tinând seama de referatul nr. 4869/2010 înaintat de compartimentul contabilitate 

din cadrul Primăriei Huedin, care mentioneaza  soldul conturilor aferente Programului 

PHARE 2004 – CES  existent in evidentele contabile la data de 30.04.2010, respective   de 

254.542,63 lei. 

 In baza proiectului de hotărâre nr. 4895/2010 înaintat de primar şi avizat de comisia 

econoomică la şedinţa din data de 20.05.2010. 

 Luând în considerare prevederile 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. 

H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se aprobă plata sumei de 61.529,70 lei din contul 50.02.21 deschis  

la Trezoreria Huedin. 

            Art.2. Se aprobă transferul sumei de 170.213,54 lei din contul 50.02.21 deschis 

la Trezoreria Huedin în contul RO63RNCB0288001409870001 deschis la BCR –Ag.Huedin, 

soldul total fiind de 193.012,93 lei; 

  Art.3. Se aprobă efectuarea tranzactiei bancare din Lei în Euro la BCR – 

Agenţia Huedin, pentru plata sumei de: (51.928,18 Euro + 60,25 Euro )+134 Euro 

comisioane bancare de tranzactionare - total 52.122,43 Euro; 

   Art.4. Se aprobă  suplimentarea din bugetul local cu suma de 31.000 lei din 

cap.74.02.05.02”Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor- alin.55.01.08”Transferuri 

interne-Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila” a contului 

RO63RNCB0288001409870001 deschis la BCR –Ag.Huedin in vederea restituirii debitului 

de 51.988,43 Euro si plata comisioanelor bancare de tranzactionare de 134 Euro. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează 

compartimentul  contabilitate din cadrul Primăriei Huedin. 

 

Nr,60/27.05.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  15 

       Votat pentru:   15 

Preşedinte de şedinţă, 

    Farkaş Marius      Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 


