
                                                                                                                                                                                                                                            
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 Proprii și Subvenții pe anul 2015 al Orașului Huedin, și estimările pe anii 2016-
2018, - Sursa E, aprobarea cheltuelilor de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2015 din “Excedentul
anilor precedenți din venituri proprii și subvenții în sumă de 721.000 lei.

                  Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 11.02.2015.
Având în vedere proiectul de buget nr.905/09.02.2015, înaintat de  primar, prin care propune elaborarea

proiectului Bugetului de Venituri proprii și subvenții pe anul 2015 și estimări pe anii  2016 – 2018 – Sursa E,
cheltuilelile de capital din Secțiunea de dezvoltare propunse  a se realiza din ,,Excedentul bugetului local al anilor
precedenţi din venituri proprii si subvenții ,, in suma de 721.000 lei. 

Ținând seama de proiectul  de hotărâre nr.  907/2015 înaintta de primar  și  avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 09.02.2015.

Luând în considerare prevederile  art.25, 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale, cu
modificările  și completările  ulterioare, respectiv art.  36 ,  alin.  2, lit.  b,  alin.4, lit.a,  şi  art.  45   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  Proprii și Subvenții pe anul 2015 al Orașului Huedin, și estimările pe anii
2016-2018, conform anexei la prezenta hotărâre.
           Art.2. Se aprobă  Bugetul de Venituri  Proprii și  Subvenții pe anul 2015,  Consolidat pe anul 2015 al Orasului
Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
               Art. 3. Se aprobă cheltuelile de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2015 din “Excedentul anilor
precedenți din venituri proprii și subvenții în sumă de 721.000 lei după cum urmează:

            a.Reamenajare și modernizare cimitir  oraș Huedin........................................................520.000 lei
                    b).Reparații capitale acoperiș Casa Tineretului Huedin..................................................201.000 lei
      TOTAL…………………………………………………............................……………………….................................. 721.000 LEI

Art.  4.  Cu  ducerea la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  primarul  orașului  Huedin  și
direcția economică din cadrul  Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 26/11.02.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:                                      1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela          Cozea Dan

 LS……………………………


