
                                                                                                                                                                                            
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 investiții pe anul 2015 cu suma de

300.000 lei 

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.08.2015.
Având  în  vedere  adresa  Consiliului  Județean  Cluj   nr.  14804/31.07.2015,  prin  care  se  comunică

Hotărârea nr. 196/30.07.2015, privind alocarea  unui sprijin financiar în cuantum de 300 mii lei, din fondul de
rezervă al Bugetului Local  al  Județului Cluj,  pentru eliminarea efectelor produse de calamitățile naturale din
perioada 27.04.2015 – 15.05.2015, în orașul Huedin (localitatea componentă Bicalatu), și tinand seama de
referatul  nr.7009/10.08.2015,  privind  eliminarea  efectelor  produse  de  calamitățile  naturale  produse  în
perioada 27..04.2015 – 15.05.2015 ,,  Refacere   și consolidare infrastructura rutieră DC 134,  Oraș Huedin,
respectiv referatul nr. 7177/13.08.2015  înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei Huedin, Procesul
Verbal înregistrat sub nr. 6748/29.05.2015 la Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Cluj, respectiv sub
nr. 4976/29.05.2015 la Primăria Orașului Huedin, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma
fenomenelor hidrometeorologice periculoase în zona localității Bicalatu, în perioada 27.04 2015 – 15.05.2015 .

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 7192/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare,  la ședinta din data de 18.08.2015.
           Luând în considerare prevederile HCJ nr. 196/2015, art. 49, alin. 5, 7 din Legea nr. 273/2006 Legea
Finantelor Publice  Locale actualizata cu modificarile și completările ulterioare, 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 2015, după cum urmează : 

VENITURI:  ...........................................................................................................................................................................300.000 lei

  Cap. 43.08.00 ,, Subventii primite de la bugetele locale și județene pentru ajutoare
            în situații de extremă dificulate .....................................................................................................................300.000  lei

            .

CHELTUELI: ..........................................................................................................................................................................300.000 lei
                                                                                 

Cap. 84.03.03/71.01.30 ,, Străzi/Alte active fixe( Refacere și consolidare infrastructură
          rutieră DC 134, Oraș Huedin)............................................................................................................................ 300.000 lei

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

Nr. 104/18.08.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:    1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan
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