
ROMANIA                                                                                                                                                        
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  Bgetului Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2017 al Orașului Huedin și estimările pe

anii 2018-2020- Sursa A, aprobarea Bugetului Local Consolidat pe anul 2017 și aprobarea  cheltuelilor de capital 
privind investițiile propuse a se realiza în anul 2017 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți” în sumă de 
5.154.000 lei – Sursa A

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

    Având în vedere referatul nr. 2572/17.03.2017 înaintat de Primar Mircea Moroșan  în calitate de ordonator

principal de credite al Orașului Huedin, în conformitate cu prevederile art.25 și 26 din Legea nr.  273/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, am procedat la elaborarea proiectului Bugetului

Local pe anul 2017 și Estimări pe anii 2018-2020- Sursa “A”, Cheltuelile de capital din Secțiunea de Dezvoltare

propuse a se realiza din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți” în sumă de 5.154.000 lei, și ținând seama

de Nota de Fundamentare nr. 2552/16.03.2017 privind proiectul bugetului local pe anul 2017 și estimările pe anii

2018 -2020, înaintată de d.na Pandrea Rodica în calitate de Director economic executiv în cadrul Primăriei Orașului

Huedin. 

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 2645/2017 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități

economico – financiare la ședinta din data de 21.03.2017.

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 Â Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2017 al Orașului Huedin și estimările pe anii
2018-2020- Sursa A, conform anexei ;

Art.2. Se aprobă Bugetul Local Consolidat pe anul 2017 al Orașului Huedin - Sursa A, conform anexei 
Art.3. Se aprobă cheltuelile de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2017 din “Excedentul

bugetului local al anilor precedenți” în sumă de 5.154.000 lei – Sursa A, după cum urmează:

- Lucrări de reparații, igienizare Casa Tineretului și dotare bucătărie (mese inox)-......................................150.000 lei;
- Finalizare  PLAN URBANISTIC GENERAL al Oraș Huedin-....................................................................70.000 lei;
- Participare la capitalul social al SC TRANSIM SA HUEDIN-...................................................................200.000 lei;
- Amenajare spațiu pentru arhivarea documentelor în clădirea sediu Oraș Huedin.........................................30.000 lei;
- Reparații spațiu adăpost pentru situații de urgență în clădirea sediu Oraș Huedin-......................................50.000 lei;
- Demolare centrala termică din P-ța Republicii nr.39-42 Oraș Huedin........................................................150.000 lei;
- Lucrări de reparații la locuințe sociale din Huedin str.Horea.53, str.Horea.73;
   str.Prundului.110 ….....................................................................................................................................430.000 lei;
- Achiziție sistem monitorizare și supraveghere sediu Primăria Huedin..........................................................40.000 lei;
- Reparații capitale sistem termie și rețea apă potabilă în clădirea Policlinicii Huedin-................................100.000 lei;
- Extindere sistem monitorizare video-trafic Oraș Huedin.-..........................................................................130.000 lei;
- Sistem de semaforizare în  Orașul  Huedin.-...............................................................................................150.000 lei;
- Achiziție Patinoar în  Orașul  Huedin.-........................................................................................................150.000 lei;
- Achiziție autoutilitară+Dotări autoutilitara Poliția Huedin-.........................................................................100.000 lei;
- Lucrări de izolație tuburi termice la încălzirea centrală Liceu O.Goga Huedin-.........................................100.000 lei;
- Achiziționare cazan Centrală și rezervor stocare  apă caldă Spital Or. Huedin-..........................................110.000 lei;
- Achizitionare si montare grup electrogen (generator electric)Spital Or.Huedin-.........................................131.000 lei;
- Reamenajare, modernizare  parc de joaca copii in P-ta Rep.8 si P-ta Rep.39-42 Huedin...........................155.000 lei;
- Sistem irigare automatizată spații verzi în Orașul Huedin-............................................................................40.000 lei;
- Finalizare Modernizare Baza Sportivă str.Avram Iancu Huedin-................................................................450.000 lei;
- Extindere retele electrice in orasul Huedin-.................................................................................................100.000 lei;



- Extindere rețea apă-potabilă în Orașul Huedin-...........................................................................................100.000 lei;
- COFINANȚARE- SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR-...............................183.000 lei;
- Extindere rețea canalizare în Orașul Huedin-................................................................................................50.000 lei;
- Cofinanțare Extindere rețea termică în Orașul Huedin-...............................................................................200.000 lei;
-  Modernizare, astfaltare str.Gării,Teilor, BN.Antal(în spatele Halei Agroalimentare, Platou 1
   și 2 ...............................................................................................................................................................200.000 lei;
- SF+Caiet sarcini pt.obiectivul Reamenajare trotuare și spații verzi str.Pr.A.Munteanu ….........................110.000 lei;
- SF+Caiet sarcini pt.obiectivul Refacere și consolidare infrastructură rutieră  DC 134 Bicalat...................100.000 lei;
- Lucrări de reparații capitale piatră cubică, reamenajare trotuare și spații verzi str.BN.Antal......................220.000 lei;
- Modernizare drum Cetate Veche în Orașul Huedin-....................................................................................100.000 lei;
- Refacere și consolidare infrastructură DC 134 Bicalat Oraș Huedin...........................................................200.000 lei;
- Reamenajare trotuare și spații verzi str.Horea-etapa I in Orașul Huedin-....................................................200.000 lei;
- Amenajare teren și construire parcări în P-ța Rep.39-42 în suprafața de 4000 mp. -..................................255.000 lei;
- Cofinanțare "Dotare cu aparatură medicală Ambulatoriu Spital Or.Huedin"-.............................................400.000 lei;

TOTAL……………........................……………...........................…....................................................  5.154.000 LEI
                                                                                                             

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din 
cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 40/24.03.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
LS………………………


