
R O M A N I A                                                                        
JUDEŢUL  CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI
H U E D I N

D I S P O Z I Ţ I E
         privind convocarea Consiliului Local Huedin  în şedinţa extraordinară

din data de  (Vineri ) 24.03.2017, ora 14,30

         Primarul Orașului  Huedin, Dr. Mircea Moroşan, investit în această funcţie prin Sentinţa Civilă nr. 430/2016  a

Judecătoriei Huedin.

          Având în vedere prevederile Legii 215/2001,  prin care Consiliul Local Huedin se întruneşte în şedinţa ordinară

cel puțin o dată pe lună, în şedinţe extraordinare ori de câte ori situaţia o impune, sau ,, de îndată,, în vederea adoptării

unor hotărâri sau soluţionarea orcăror alte probleme care ţin de Administraţia Publică Locală.

       În temeiul art. 32, alin.1, art.60, alin.1, art. 39, alin.3, 4, şi art. 68  din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice

Locale, modificată cu Legea nr. 286/2006, Consiliul Local Huedin se întruneşte în şedinţa, cu următoarea 

      O R D I N E   D E   ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării  H.C.L nr.26/24.02.2017 pentru alocarea sumei de 100.000

lei  din  bugetul  local  anual  2017,  in  vederea  achizitionarii  în  condițiile  legii  pentru Poliția  Locală  Huedin  a  unei

autoutilitare specializată.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei maxime de 81.000 lei  inclusiv TVA, din bugetul local

pe anul 2017, în vederea achiziționării în condițiile legii pentru Poliția Locală Huedin o  Autoutilitară Specializată în

vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege și  aprobarea alocării sumei maxime de 19.000 lei   pentru dotările

complementare personalizate(rampă semnalizare optică și acustică, modul sirena cu posibilitate de adresare publică,

inscripționare cu folie reflectorizantă, folie fumurie geamuri spate și lunetă, baterie suplimentară tip AGM plus kit

montaj).

3.  Proiect de  hotărâre privind aprobarea Bugetului Local de Venituri  și Cheltueli pe anul 2017 al  Orașului

Huedin și estimările pe anii 2018-2020 – Sursa A

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local Consolidat pe anul 2017 al Orașului Huedin- Sursa A;

5. Proiect de hotărâre privind 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;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetului de Venituri  Proprii  și Subvenții pe anul 2017 al Orașului

Huedin și estimările pe anii 2018-2020 - Sursa E;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului  de Venituri  Proprii și Subvenții  Consolidat pe anul 2017 al

Orașului Huedin – Sursa E; 

      8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuelilor de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul

2017 din “Excedentul anilor precedenți din venituri proprii și subvenții, în sumă de  80.000 lei – Sursa E.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul  2017 si estimarile pe anii

2018-2020  -  Sursa “F” al Spitalului Orasenesc Huedin, aprobarea sumelor utilizate din excendentul anului precedent

pentru efectuarea cheltuielilor pe sectiunea de functionare a Spitalului Orasenesc Huedin - Sursa F,  în suma de 350.000

lei  și  aprobarea Cheltuielilor de capital privind investitiile propuse a se realiza in anul 2017 din “Excedentul anilor

precedenti “  in suma de 31.000 lei (Sectiunea Dezvoltare) și cheltuieli de capital  din venituri proprii anul 2017 în sumă

de 5.000 lei a Spitalului Orasenesc Huedin - Sursa “F”.

Nr. 250/20.03.2017

      PRIMAR,    Avizat SECRETAR,
                         Dr. Mircea MOROŞAN          Dan COZEA


