
R O M A N I A                                                     
JUD. CLUJ 
ORASUL HUEDIN 
CONSILIUL LOCAL      
                                                             

H O T A R A R E 
privind  aprobarea   Bugetului Consiliului Local pe anul 2011, Bugetului de venituri proprii şi 

subventii  pe anul 2011, cheltuielile de capital  privind investiţiile propuse pe anul 2011 
 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 04.02.2011 
Având în vedere referatele  nr. 733/2011,792/2011 înaintate  de compartimentul buget 

finanţe contabilitate  respectiv  primar  dr. Mircea Moroşan, din cadrul Primăriei Huedin, prin care se 
propune aprobarea bugetului local pe anul 2011, respectiv bugetul de venituri proprii  şi subventii pe 
anul 2011, cheltuielile de capital privind investiţiile propuse a se realiza în anul 2011 din,, Excedentul 
bugetului local al anilor precedenţi,, în sumă de  2.371.868 lei, cf. anexei la prezentul proiect de 
hotărâre. 
 Luând în considerare prevederile  art.25, 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice 
locale respectiv art. 38  , alin. 2, lit. b, alin.4, lit.a, şi art. 46   din Legea  nr. 215/2001 a Administratiei 
Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.  
  
        H O T A R A S T E 
 
  

Art.1. Se aprobă  Bugetul Consiliului Local Huedin pe anul 2011, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
 Aer.2 Se aprobă Bugetul de Venituri Proprii şi Subvenţii pe anul 2011. 
 Art.3. Se aprobă  cheltuielile de capital privind investiţiile propuse a se realiza în anul 2011 
din,, Excedentul bugetului local al anilor precedenţi,, în sumă de  2.371.868 lei astfel: 
 

1.Cofinantare “Reabilitare, modernizare Casa de Cultura Huedin”……………….………300.000 lei 
2.Lucrari de reparatii Casa Tineretului str.Avram Iancu Huedin………………………….200.000 lei 
3.Construire si amenajare parcari,alei,zone verzi str.Horea.80 si 
Str.Avram Iancu nr.41 Huedin………………………………………………………………………….....600.000 lei 
4.Alte cheltueli cu utilitati in domeniul locuintelor-Blocuri ANL str.1Mai…………...200.000 lei 
5.Studiu Fezabilitate –Strazi in orasul Huedin…………………………………………....................75.000 lei 
6.Studiu Fezabilitate- Sistem incalzire Spital…………………………………………….………..…57.200 lei 
7.Cofinantare-Inlocuire system apa calda menajera spital Huedin……………………....253.000 lei 
8.Reparatii capital strazi in orasul Huedin…………………………………………………….........600.000 lei 
9.Cofinantare proiect-Extindere si reabilitare system de apa si apa uzata in zona Cluj-Salaj…86.668 
lei 
TOTAL………………………………………………………………………………………………………..…..2.371.868 LEI 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul buget 
finante contabilitate din cadrul Primăriei Huedin. 

 
 
 

Nr. 17/04.02.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 14 
       Votat  pentru :  14  
        
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Giurgiu Marinela     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 
 


