
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

Privind  aprobarea rectificarii bugetului Consiliului Local Huedin pe anul 2009 cu suma de 

200.000 lei.                                                                  

 

 Consiliul Local Huedin intrunit in şedinţa ordinara din data de 25.09.2009. 

 Având în vedere  sumele încasate pe schema de sprijin conform Deciziilor 

2875287/2008 si 2523568/2009 emise de APIA în valoare totală de  247.967,42 lei, precum si 

H.C.L nr.113/28.08.2009 privind aprobarea efectuarii de lucrari privind intretinerea 

terenurilor cu destinatia de pajisti si pasuni, prin prezentul referat propun introducerea 

unui nou capitol de cheltueli , respective 83.10.03.30 “Alte cheltueli in domeniul 

agriculturii” pentru evidenta separata si detaliata a cheltuelilor efectuate in acest scop, şi 

ţinând seama de referatul nr. 6770/2009 inaintat de d.na Pandrea Rodica in calitate de 

contabil sef al Primariei orasului Huedin 

 Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 6771/2009 inaintat de primar şi avizat de 

comisia economic la şedinţa din data de 21.09.2009. 

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a,  şi  art. 45  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   de Venituri Proprii + Subventii pe anul 

2009 cu suma de 200.000 lei dupa cum urmeaza: 

VENITURI:43.10.09”Subventii pentru institutii publice”……….200.000 lei 
CHELTUELI:………………………… ………………………………………….… .200.000 lei, din care: 
 
10.01.01”Salarii de baza……………………………………………..…………… .78.000   lei 
10.01.04”Spor vechime………………………..……………………………………..1.000   lei 
10.03.01”Contributii CAS angajator”…………..…………………………….16.200   lei 
10.03.02”Contrib la asigurari somaj”……………..…………………  ……...    500   lei 
10.03.03”Contributii la asigurari de sanatate”……….……….. …………4.100   lei 
10.03.04:Contributii de asigurari pentru accidente de munca  ……….120   lei 
10.03.06”Contributii pentru concedii si indemnizatii”…………. ………  660   lei 
20.01.02”Materiale pentru curatenie”……………………..…..…. ……… .1.500   lei 
20.01.05”Combustibil si librifianti”……………………………………………. 5.000  lei 
20.01.06”Piese de schimb”…………………………….……………….. ………   1.420  lei 
20.01.09”Materiale si prestari servicii cu character functional”…  .1.500  lei 
20.02”Reparatii curente”…………………………………………………………. 80.000  lei 
20.05.30”Alte obiecte de inventar”………………………………… ………..   5.000 lei 
20.30.30”Alte cheltueli cu bunuri si servicii”………………………………..5.000 lei 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul 
contabilitate din cadrul Primariei Huedin. 
 

Nr. 124/25.09.2009     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  15 

       Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,  

Ing. Abrudan Sorin     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 


