
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 -Sursa A și a listei de investiții pe anul 2018 cu 

suma de 184.000 lei. 

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

 Având în vedere adresa Consiliului Judetean Cluj nr. 228/27.09.2018, referitor la rectificarea 

indicatorilor repartizați conform O.U.G.78/2018 – sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, Notele de Fundamentare 8265 și 8275/25.09.2018 întocmit de d-nul Dezsi Norbert, 

responsabil achiziții publice referitor la necesitatea realizării unor Studii de Fezabilitate și includerea lor 

în lista de investiții pe anul 2018 pentru: 

 - Reabilitarea sistem de alimentare cu căldură în Orașul Huedin în sumă de 34000 lei; 

 - Modernizare drum DC 134 de la ieșirea din orașul Huedin până la strada Bicalatu și 

drumurile din interiorul localității Bicalatu în sumă de 150.000 lei. 

  Ținând seama de referatul nr. 8403/28.09.2018 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director 

executiv economic în cadrul Direcției Economice al Orașului Huedin prin care solicită aprobarea  

rectificarii bugetului local -Sursa A și a listei de investiții pe anul 2018 cu suma de 184.000 lei. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 8408/28.09.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități ecobomico – 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 A R A S T E 

 Art. 1. Se aprobă rectificarea  bugetului local -Sursa A și a listei de investiții pe anul 2018 cu 

suma de 184.000 lei, după cum urmează: 

                                                                                                                                  TRIM.IV 

VENITURI:……………………………………………………………………..............….......184.000 lei 

040204 Sume allocate din Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale………….................…………….………………………….………………..………….…184.000 lei 
370300”Vărsăminte din Sectiunea de funcționare pentru  finanțarea Sectiunii de dezvoltare a bugetului 

local ............................................................................................................................................(-184.000 lei) 

370400”Varsaminte din sectiunea de functionare…………......……………………..…………. 184.000 lei 
CHELTUELI:………....……………………………………………………….........……..……184.000 lei 
Cap.810600/710130”Energie termica/Alte active fixe(Studiu de Fezabilitate pentru  

Reabilitarea sistem de alimentare cu caldura in Orasului Huedin )…...….…...............……….34.000 lei 

Cap.840303/710130 “Strazi/ Alte active fixe (Studiu de Fezabilitate pentru Modernizare  

drum DC 134de la iesirea din orasul Huedin pana la strada Bicalatu si drumurile din interiorul 

localității Bicalatu)…………………..............…….........................................………....………150.000 lei 

 Art.2. Se aprobă includerea în lista de investiții pe anul 2018 a obiectivelor: 

 - Studiu de Fezabilitate pentru Reabilitarea sistem de alimentare cu căldură în Orașul Huedin 

în sumă de 34000 lei; 
 - Studiu de Fezabilitate pentru Modernizare drum DC 134 de la ieșirea din orașul Huedin pana 

la strada Bicalatu si drumurile din interiorul localitatii Bicalatu in suma de 150.000 lei 
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directia economica din 

cadrul Primăriei orașului Huedin. 

Nr.150/28.09.2018     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  15 

                   Votat pentru   15 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 
Andriescu Mihai                           Cozea Dan 


