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

       H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  rectificării bugetului local și a listei de investitii pe anul 2014

                  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 29.08.2014.
Având în vedere adresa nr.741/28,08,2014  a Companiei de Apă Someș SA  - Sucursala Huedin,  privind

reabilitarea rețelei de apă potabilă din strada Trandafirilor precum și alocarea fondurilor necesare de către U.A.T
Oraș Huedin în vederea înlocuirii rețelei de apă potabilă,  Nota de fundamentare nr. 6550/29,08,2014 înaintată de
d-nul Tămaș Dorin - consilier primar,  prin care informează necesitatea reabilitării rețelei de apă potabilă din
str.Trandafirilor,  precum și  str.  Bradului,  str.Nordului  și  str.Cetatea -Veche din orașul  Huedin,  și  posibilitatea
finanțării de către orașul Huedin a materialelor necesare înlocuirii rețelei de apă potabilă pe străzile menționate
mai sus cu o valoare de până la 120.000 lei, lucrările de proiectare și execuție fiind suportate de către Compania
de Apă Someș SA, precum și a prevederilor art.49 alin (5-7) din Legea 273/2006 Legea Finanțelor Publice locale
actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Tinând seama de referatul  nr.  6559/29.08.2014 înaintat  de Directia economică din cadrul Primăriei
Orașului Huedin. 

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 6561/2014 înaintat  de primar și avizat de comisia pentru
activități econico- financiare  din data de 29.08.2014.
               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 Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă  rectificarea  bugetului local și a listei de investiții pe anul 2014, cu suma de 120.000 lei
astfel:

      
CHELTUELI:………………………..................................................................………………………………………………….…………....120.000 lei

Cap.70.05.01/71.01.30” Reabilitare retea apa potabila din str.Trandafirilor,str.Bradului,
str.Nordului si str.Cetate Veche a Oras Huedin...............................................................................................................120.000 lei.

Art.2. Se aprobă cheltuelile  de capital privind investitia propusă a se realiza în anul 2014 din “Excedentul
bugetului local al anilor precedenți” în sumă de 120.000 lei,  astfel:

- Reabilitare retea apa potabila din str.Trandafirilor,str.Bradului,str.Nordului
și str.Cetate Veche a Oraș Huedin.........................................................................................................................................120.000 lei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Direcția Economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin. 

 Nr.126/29.08.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenți:    3
Votat pentru: 12

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 ing. Dongolo Csaba            Cozea Dan 

            
   


