
 R O M A N I A                                                   

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

 

H O T A R A R E 

Privind aprobarea rectificării Bugetului Consiliului Local pe anul 2008. 

 

       Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinara din data de 

13.08.2008. 

 Având în vedere referatul nr.4930/2008, înaintat de d.na Pandrea 

Rodica, contabil sef în cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobare 

rectificare de buget pe anul 2008.  

 Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 4931/2008, înaintat de 

viceprimar şi avizat de comisia economică la şedinţa din 11.08.2008. 

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

art. 46   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu 

Legea 286/2006. 

  

H O T A R A S T E 

 
 Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Consiliului Local pe anul 2008, 

astfel : 

La venituri: 

11.02.06  -  300.000 lei      

    

La  Cheltuieli: 

51.02.20 - 18.470 lei din care:   

                   1.000 lei delegatii  

          17.470 lei termie SC Crişul SA 

54.02-      16.000 lei din care: 

         6.000 lei salarii(54.02.10) 

       10.000 lei –chelt.materiale(5402.20) 

66.02-      50.000 lei – chelt. Reparatii Spital  

67.02 –     34.000 lei din care: 

          4.000 lei - salarii(67.02.10) 

       30.000 lei –intretinere spatii verzi(67.02.05.03) 

81.02.06- 40.000 lei –energie termica- transport 

81.02.20 -80.000 lei –transport la SC Crisul SA  pentru majorare capital. 

84.02.20 -21.530 lei –transport efectuat de SC Crisul SA pt.reparatii  drumuri. 

61.02.10 -  7.000 lei – salarii Politia Comunitara 

54.02.20 -20.000 lei cheltuieli cu viitoarele alegeri locale 

81.02.20 -     959 lei- diferenta buget cu deschidere de credite pe anul 2008. 

67.02.10-  4.152 lei – diferenta buget cu deschidere de credite pe anul 2008. 

51.0210 -  7.889 lei norma de hrana 

TOTAL GENERAL : 300.000 lei 

 



-Din bugetul local initial de la cap.80.02.suma de 194.660 lei – actiuni generale 

economice sa fie transferata astfel: 

- 150.000 lei la cap. 50.04.14081625 ,, Capela,, 

-  44.660 lei la cap.  51.02.10 – Norma de hrana 

Se suplimenteaza articolul de venit 04.02.01 cu suma de 125.500 lei. 

Se repartizeaza pe cheltuieli suma de 125.500 lei astfel: 

- 51.02.10/10.02.02 – 70.451 lei  - norma de hrana 

- 54.02.10/10.02.02 – 14.000 lei -  norma de hrana 

- 54.02.10/10.02.02 – 10.000 lei – norma de hrana 

- 68.02.10/10.02.02 – 12.000 lei – norma de hrana 

- 67.02.10/10.02.02 – 14.000 lei- norma de hrana 

- 50.04(Autofinantate)- 5.049 lei- norma de hrana 

-Din bugetul local initial de la cap. 65.02.71,, Invatamant,, conform adresei nr. 

1857/23.07.2008 a Liceului O.Goga Huedin sa se transfere suma de 10.000 lei 

astfel: 

- De la  65.02.71/01.03- active fixe(aparatura birotica) – 10.000 lei  

- La art.65.02.20.02 – reparatii curente                           - 10.000 lei   

 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează 

compartimentul buget finante contabilitate din cadrul Primariei Huedin. 

 

Nr.89/13.08.2008. 

 

       Consilieri total:      15 

       Consilieri prezenti:15 

       Votat pentru:         13 

       Abtineri :                  2 

 

Preşedinte de şedinţă,                  

prof. Cozea Silvia     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 


