
R O M A N I A                                                          

JUD. CLUJ                                                                  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

Privind aprobarea rectificării Bugetului Consiliului Local Huedin pe anul 

2007. 

       Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data 31.10.2007 

 Având în vedere referatul nr.9624/2007 înaintat de compartimentul 

buget finante contabilitate prin care se solicită aprobarea rectificării Bugetului 

Consiliului Local pe anul 2007  cu suma de 1.000.000 lei . 

 Tinând seama de Hotararea Consiliului Judeţean nr. 216/2007  prin care 

a fost alocată suma de 100 mii lei  pentru extindere Retele Termice şi Montare 

Module Schimbatoare Cazane, respectiv  a deciziei nr. 2541/ 2007 a D.G.F.P 

Cluj prin care s-a repartizat suma de 900 mii lei privind echilibrarea 

bugetului local. 

 Avand în vedere  proiectul de hotărâre nr. 9626/2007, înaintat de 

Primar si avizat de comisia economica la şedinţa din data de 29.10.2007.  

 Luând în considerare prevederile  art. 38, alin.2, lit. b alin.4, lit.a, si art. 

46 din legea  nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu 

Legea 286/2006.  

H O T A R A S T E 

          Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului Consiliului Local Huedin pe 

anul 2007 cu 1.000.000 lei astfel: 

LA VENITURI: 

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit                                900.000 lei 

04.02.04 Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea 

                bugetelor legale.                                                                 100.000 lei 

LA CHELTUIELI 

51020103 – Autoritaţi executive – cheltuieli de personal                 40.000 lei  

51020103 – Autorităţi executive- investitii                                        33.500 lei 

65020301 – Invatamant preşcolar – gradinita- investitii                 30.000 lei 

66020601 – Spital                                                                                10.000 lei 

66020601 – Policlinica, rep. şarpantă şi amenajări interioare       25.000 lei 

67020302 – Biblioteci publice orăşeneşti – cheltuieli de personal    2.000 lei 

67020306 – Casa de cultură – cheltuieli de personal                         2.000 lei 

67020306 – Casa de cultura – investiţii                                             70.000 lei 

67020503 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi           40.000 lei 

670206     - Servicii religioase                                                             31.000 lei 

670250 -Alte servicii in domeniile culturii – cheltuieli materiale   20.000 lei 

70020501 -  Alimentare cu apă – investiţii                                        25.000 lei 

700206     -  Iluminat public – cheltuieli materiale                           30.000 lei 

700206     - Iluminat public – investitii                                            200.000 lei 

70020301 – Dezvoltarea sistemului de locuinte – investitii             10.500 lei 

74020501 – Salubritate – cheltuieli materiale                                  30.000 lei 

810206     - Energie termică – investitii                                          100.000 lei  

84020303 – Străzi – cheltuieli materiale                                           50.000 lei  



84020303 – Străzi – investiţii                                                           150.000 lei 

80020130 – Alte cheltuieli pt. acţiuni economice capela şi  

  extindere cimitir                                                           101.000 lei 

TOTAL :                                                                                         1.000.000 lei  

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredintează biroul buget 

finanţe contabilitate.   

 

Nr.90 

Din  31.10.2007                                             Consilieri total:                  15 

                Consilieri prezenţi:           14 

       Votat pentru :                   14 

Preşedinte de şedinţă, 

       Goia Viorel                                             Contrasemnează Secretar, 

                 Cozea Dan   

  

 


