
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea Bugetului  de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al Orașului Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  29.03.2013.
               Având în vedere proiectul de buget nr.  2329/2013, înaintat de  Primar  dr. Mircea Moroşan,
prin care  propune aprobarea Bugetului Local pe anul 2013, respectiv Bugetul de Venituri Proprii  şi
Subventii pe anul 2013, Estimări pe anii 2014 – 2016, Cheltuielile de capital privind investiţiile
propuse a se realiza în anul 2013 din,, Excedentul bugetului local al anilor precedenţi,, în sumă de
2.855.000 lei, cf. anexelor la prezentul proiect de hotărâre, cât și a referatului înaintat de direcția
economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ținand seama de proiectul de hotărâre nr.  2330/28.03.2013 înaintat de primar și avizat de
comisia economica la ședința din data de 28.03.2013.

Luând în considerare prevederile  art.25, 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, 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 Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al orașului Huedin, conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri  Proprii și Subvenții pe anul 2013  al Orașului Huedin, conform
anexei la prezenta hotărâre.
Art.3.  Se  aprobă  Bugetul  Local   Consolidat  pe   anul  2013  al  Orașului  Huedin,  conform  anexei  la
prezenta hotărâre.
Art.4.  Se aprobă cheltuelile de  capital  privind  investițiile propuse  a  se  realiza   în anul   2013  din
“Excedentul bugetului local al anilor precedenți”  în sumă de 2.855.000 lei astfel:

1.Plan Urbanistic Global (P.U.G) al orașului Huedin…………….……………............................……150.000 lei
2.Cofinantare reparatii capitale imobil str.Vladeasa nr.35(Unitate Pompieri)..……………150.000 lei
3.Achizitie teren in P-ta Republicii nr.8-1613 mp...........................................………………………...80.000 lei
4.Achizitie sistem Info-publicitar in Orașul Huedin.....................…………………………………….....75.000 lei
5.Modernizare sistem intrare in sediul Primariei Oras Huedin…….............……………………....40.000 lei
6.Studiu Fezabilitate-Modernizare centru civic al Oras Huedin……...........................…………...70.000 lei
7.Modernizare centru civic al Orasului Huedin.............................................................…………….600.000 lei
8.Studiu Fezabilitate-Concesionare distributie gaz in Oras Huedin...........................................50.000 lei
9.Modernizare si amenajari exterioare Camin Bicalat.................................................................150.000 lei
10.Modernizare si dotare parcuri de joaca copii in Orasul Huedin............................................80.000 lei
11.Amenajare parc P-ta Victoriei (Spatele catedralei) si Aleea 1 Mai (Blocuri ANL)...........80.000 lei
12.Achizitie aparate taxare parcari domeniu public al Orasului Huedin.................................30.000 lei
13.Extindere retele electrice in orasul Huedin…………………………………………………..................75.000 lei
14.Extindere alimentare cu apa si  canal menajer in orasul Huedin………….……………….....100.000 lei
15.Cofinantare “Sistem de management integrat al deseurilor”……………………………….......250.000 lei
16.Ridicari topo+Studiu fezabilitate+Proiect tehnic- strazi  orasul Huedin…………………....75.000 lei
17.Reparatii capitale strazi in orasul Huedin………………………………………………..….................800.000 lei

TOTAL……………………………………………………………………………………..............................................2.855.000 LEI
                 

     Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează   direcția economică din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr. 49/02.04.2013 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
prof. Șaitiș Cristina Cozea Dan

 LS……………………………




