
 R O M A N I A                                                  
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     
 
                                                                                                H O T Ă R Â R E
                    privind aprobarea  rectificării  bugetului local   pe trim. IV , cu suma de 300.000 lei

                   Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 31.10.2014
 Având în vedere  propunerea spre analiza și aprobarea Consiliului Local Huedin, a majorării capitalului social

al SC Transim SA Huedin cu un număr de 120.000 acțiuni în valoare totală de 300.000  lei,  în vederea dezvoltării și
diversificarii activității  în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile și completările ulterioare, adresa nr.
75/24.10.2014 înaintată de SC Transim SA Huedin, în cazul aprobării favorabile  de către Consiliul Local  a majorării
capitalului social al SC Transim  SA Huedin cu suma de 300.000 lei, respectiv referatul nr. 8233/27.10.2014 înaintat de
Direcția economică din cadrul Primăriei Huedin,  prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local cu suma de
300.000 lei.  

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8234/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități
economico – financiare la ședința din data de 27.10.2014

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 de venituri si cheltuieli pe anul 2014, cu suma de 300.000 lei  astfel:

Cap. 51.01.03/72.01.01  ,, Autorități  executive/participare la capitalul social  
al societăților comerciale................................................................................................300.000 lei 

Art.2. Se aprobă cheltuielile de capital din Excedentul bgetului local al anilor precedenți  în sumă de 300.000 lei
astfel:

Participare la capitalul social al SC Transim SA Huedin .........................................................................................300.000 lei

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

Nr. 147/31.10.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan                     Contrasemnează Secretar,

          Cozea Dan
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