
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 pe anul 2018 cu suma de 17.850 lei 
 

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 28.09.2018. 

  Având în vedere referatul nr. 8257/24.09.2018 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director 

ex. economic în cadrul Direcției Economice al Orașului  Huedin, prin care propune aprobarea includerii în 

lista de investiții pe anul 2018 a obiectivului „Servicii de consultanță în vederea pregătirii documentației 

aferente proiectului - Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului 

Orășenesc Huedin „ cu suma de 17.850 lei; 

 Ținând seama de Proiectul de Hotarare nr. 8262/25.09.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 28.09.2018. 

     Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 5, 6, 7, art.69 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale actualizată cu modificările 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, cu modificările la zi 

                H O T Ă R Ă Ș T E       

 Art.1. Se aprobă includerea în lista de investiții pe anul 2018 a obiectivului „Servicii de 

consultanță în vederea pregătirii documentației aferente proiectului - Dotarea cu aparatură medicală a 

Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin „ cu suma de 17.850 lei; 

            Art.2. Se aprobă  rectificarea bugetului local și a listei de investitii pe anul 2018 cu suma de 17.850 

lei astfel: 

CHELTUELI:………………………………………….……………………………………..17.850 lei 

 
660601/710130”Spitale generale/Alte active fixe………..………..………..………………..17.850 lei; 

 

           Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 17.850 lei pentru finaliarea obiectivului de investiții Servicii 

de consultanta in vederea pregatirii documentatiei aferente proiectului-Dotarea cu aparatura medicala a 

Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin „ cu suma de 17.850 lei din 

excedentul bugetului local al anilor precedenți. 

  Art.4. Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din  

cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 

Nr.138/28.09.2018     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  15 

                   Votat pentru   15 

 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Andriescu Mihai                           Cozea Dan 


