
R O M A N I A                                                     
JUD. CLUJ 
ORASUL HUEDIN 
CONSILIUL LOCAL      
 
                                                        

H O T Ă R Â R E 
                                   privind  aprobarea  rectificării bugetului local pe anul  2011,  

 cu suma de 125.000 lei 
 
 

            Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară   din data de 29.07.2011. 
                     Având în vedere prevederile art.49 alin (4);(5); (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificarile şi completarile ulterioare, referitoare la rectificarea bugetară, respectiv 
referatul nr. 6639/2011 inaintat  de Directia economică  din cadrul Primăriei Huedin,  prin care 
propune  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltueli pe anul 2011,  cu suma de 125.000 
lei. 
 Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 6666/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia 
economică  la şedinţa din data de 25.07.2011. 

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 Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1. Se aprobă rectificarea  bugetului de venituri şi cheltueli pe anul 2011,  cu suma de 
125.000 lei, după cum urmează: 
 
1.VENITURI……………………………………………………………………………………………………………….…..125.000 lei 
30.02.05”Venituri din concesiuni si inchirieri”……………………………………………………………… 125.000 lei 
CHELTUELI:…………………………………………………………………………………………………………………..125.000 lei 
 
51.02.01.03/10.01.01”Autoritati executive/Salarii de baza”……………………………………………(-14.000 lei) 
66.02.08/10.01.01”Servicii de sanatate publica/Salarii de baza”………………………………..….…...11.000 lei 
66.02.08/10.01.03”Servicii de sanatate publica/Contributii salarii…………………………………..….3.000 lei 
51.02.01.03/20.01.01”Autoritati executive/Furnituri de birou”………………………………………......1.500 lei 
51.02.01.03/20.01.02”Autoritati executive/Materiale de curatenie”………………………………….(-1500 lei) 
51.02.01.03/20.01.04”Autoritati executive/Apa,canal si salubritate”……………………………….….3.000 lei 
51.02.01.03/20.01.06”Autoritati executive/Piese de schimb”……………………………………………....2.000 lei 
51.02.01.03/20.01.09”Autoritati ex./Materiale si prestari servicii cu character functional...20.000 lei 
51.02.01.03/20.30.30”Autoritati ex./Alte cheltueli cu bunuri si servicii”……………………………25.000 lei 
67.02.03.06/71.01.30”Reabilitare, modernizare Casa de Cultura Huedin/Alte active fixe….200.000 lei 
70.02.05.01/71.01.30”Alimentare cu apa/Alte active fixe”……………………………………………….200.000 lei) 
67.02.05.03/71.01.30”Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi/Alte active fixe”……(100.000 lei) 
67.02.03.07/71.01.30”Camine culturale/Alte active fixe”………………………………………………....(50.000 lei) 
84.02.03.03/20.02”Strazi/Reparatii curente”……………………………………………………………………200.000 lei 
97.02/50.04”Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale”……………..……….…...25.000 lei 

 
Art2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţia economică  din 

cadrul Primăriei Huedin. 
 
 

Nr. 110/29.07.2011     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  15 
       Votat  pentru :   15 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Vlaic Violeta      Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


