
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

 H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea  rectificarii bugetului local pe anul 2012,  cu suma de 

20.000 lei 

                  Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  extraordinară din data de  
13.09.2012
                 Având în vedere  adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Cluj 
nr.36879/04.09.2012 privind modificarea alocarii  sumelor defalcate din TVA cu o 
influenta totala de (-106000 lei) , in baza prevederilor art.6 alin (2) si art.7 din OG 
nr.13/23.08.2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, 
respectiv referatul nr. 7274/2012 înaintat de directia economică din cadrul 
Primăriei Huedin, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului local cu 
suma de 20.000 lei.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 7282/2012 înaintat de primar și 
avizat de  comisia pentru activități economice la ședința din data de 13.09.2012.

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 Ș T E

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012,  după cum 
urmează:

                                                                                                                                                                
TRIM.III 2012
VENITURI     20.000 
lei
Cap.11.02.02”Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.cu bunuri
si servicii prevaz,in Legea Educatiei nr.1/2011”                (-153.000)
Cap.11.02.02”Sume defalcate din TVA pentru finantarea drepturilor assist.personali
Ai pers. cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare                   +20.000
11.02.06”Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  +27.000
04.02.04”Sume alocate din Cote defalcate din impoz pe venitul incasat    + 2.000
04.02.01”Cote defalcate din impozitul pe venit”                +
124.000

CHELTUELI:    20.000 lei

Cap.68.02.05.02/57.02.01”Asistenta sociala in caz de invaliditate/
/Ajutoare sociale in numerar +20.000

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.

Nr127/13.09.2012 Consilieri total:

1



15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,
 Lazea Constantin  Cozea Dan
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