
ROMANIA                                                                                                                                                        
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
privind aprobarea alocării de sume din bugetul local pe anul 2017, în vederea achizitionării unei 

autoutilitare specializată, pentru deservirea activității Poliției Locale Huedin

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

   Având  în  vedere  referatul  nr.1632/20.02.2017,  înaintat  de  Serviciul  Poliția  Locală,  privind

aprobarea achiziționării unei autoutilitare specializată cu dotările aferente, pentru deservirea activității în

cadrul Poliției Locale Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2697/2017 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 21.03.2017.

Ţinând seama de prevederile art. IV din OUG nr. 68/2012 care modifică și completează art.5 din 

O.G nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 

instituțiile publice, art. 31, alin.1, lit.b, d, ,art. 32, alin.1, 2, 3 din Legea nr. 155/2010 privind organizarea 

Poliției Locale, art. 36, alin.1, 2,  lit.b, d, alin.4, 6, lit. 7, 8, 19, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 

Administraţiei Publice Locale republicată.

        H O T Ă R Ă Ș T E

 Art. 1  Se aprobă revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr.26/24.02.2017 privind alocarea sumei 

de 100.000 lei,  destinată achiziționării unei Autoutilitare Specializată pentru deservirea activitatii Poliției 

Locale Huedin.

Artt.2 .Se aprobă alocarea sumei maxime de 81.000 lei  inclusiv TVA, din bugetul local  pe anul 

2017, în vederea achiziționării în condițiile legii pentru Poliția Locală Huedin  a unei  Autoutilitare 

Specializată, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege.

Art.3. Se aprobă alocarea sumei maxime de 19.000 lei pentru dotările complementare 

personalizate a  Autoutilitarei Specializate, (rampă semnalizare optică și acustică, modul sirenă cu 

posibilitate de adresare publică, inscripționare cu folie reflectorizantă, folie fumurie geamuri spate și 

lunetă, baterie suplimentară tip AGM plus kit montaj).

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică și 

compartimentul Achizitii Publice  din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 39/24.03.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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