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

 H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea   virării unor credite bugetare de la un capitol la alt 
capitol respectiv rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de 

163.100 lei

                   Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din data de  
16.07.2012.
                  Având în vedere prevederile art.49 lit.4,5,7 din Legea nr.273/2006 
actualizată cu modificările și completările ulterioare:
  (4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei 
bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza 
justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot 
efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
    (5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între 
programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, 
legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenţa fiecărui 
ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi 
serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
        (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4) şi (5), se pot 
efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.,  respectiv  referatele 
justificative nr.5803;5804/05.07.2012 intocmite de d-nul Czondi Eugen, responsabil 
achizitii publice referitor la rectificarea listei de investitii pe anul 2012 astfel:

 Cofinantare reabilitare Casa Cultura 
Huedin..………………………………………………….….(+33.100 lei);

 Modernizare si amenajari parc str.Avram 
Iancu………………………………………………..(-100.000 lei);

 Construire tarcuri depozitare lemne P-ta Republicii nr.8……………………………… 
..(-150.000 lei);

 Extindere retele electrice In oras Huedin……..……………………………………….....(-
25.000lei)si realocarea

 sumelor neutilizate pentru realizarea obiectivului „Reparatii capitake strazi-
Modernizare str.Targului Huedin”

Tinand seama de referatul nr. 5868/2012 inaintat de directia economica 
din cadrul Primariei

Huedin, prin care solicita aprobarea rectificăii bugetului local cu suma de 163.100 
lei.

Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 5876/2012 înaintat de primar și 
avizat de comisia pentru activități economico- financiare la ședința din data de 
11.07.2012.

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 virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol, 
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precum si rectificarea  bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2012 după cum 
urmează:
VENITURI:…………………………………………………………………………………………………………...
…… …163.100 lei
30.02.05”Venituri din concesiuni si inchirieri”
………………………………………………………………...80.000 lei;
35.02.01”Venituri din amenzi,sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 
legale……………………55.000 lei;
36.02.50”Alte venituri”
………………………………………………………………………………………………...……28.100 lei

CHELTUELI:……………………………………………………………………………………………………………
……..163.100 lei

51.02.01.03/50.04”Autoritati executive/Fond de rezerva la dispozitia institutiei 
publice

Locale…………………………………………………………………………………………………………………..
………(-98.000 lei);
51.02.01.03/10.01”Autoritati executive/Cheltueli de 
personal….…………………….………………..10.000 lei;
 51.02.01.03/20.01.04”Autoritati executive/Apa,canal si salubritate”
………………………………..10.000 lei;
51.02.01.03/20.01.03”Autoritati executive/Incalzit,iluminat si forta motrica”
…………….……20.000 lei;
51.02.01.03/20.01.06”Autoritati executive/Piese de schimb”
……………………………………..……….6.000 lei;
51.02.01.03/20.01.08”Autoritati executive/Posta,telecom,”……………..……………………………..(-
10.000 lei);
51.02.01.03/20.30.30”Autoritati executive/Alte cheltueli cu bunuri si servicii”
………..……….20.000 lei;

67.02.03.06/20.01.08”Casa de Cultura/ Posta,telecom 
………………..…………………………..………….1.200 lei);
68.02.11/20.01.30”Cresa/Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare……………………-
1200 lei;
74.02.05.01/20.01.04”Salubritate/Apa,canal si salubritate……………………………………………..(-
25.000 lei);
74.02.05.01/20.01”Salubritate/Contributii ale institutiei publice 
locale…………..………………..25.000 lei;
51.02.01.03/71.01.30”Autoritati executive/Alte active 
fixe………………………………….………….150.000 lei
               (PUG al Orasului Huedin)
67.02.03.06/71.01.30”Casa Cultura/Alte active fixe”

Cofinantare reabilitare Casa Cultura 
Huedin..……………………………………..……..……………...33.100 lei;

67.02.05.03/71.01.30 ”Intretinere parcuri,zone verzi/Alte active fixe
 (Modernizare si amenajari parc str.Avram 
Iancu…………………………………….……..(-100.000 lei);

67.02.05.03/71.01.30 ”Intretinere parcuri,zone verzi/Alte active fixe
(Construire tarcuri depozitare lemne P-ta Republicii nr.8)
……………………………...(-150.000 lei);

70.02.06/71.01.03”Iluminat public/Alte active fixe”
Extindere retele electrice In oras 
Huedin…………………………………………………………...(-25.000 lei)
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70.02.05.01/71.01.30”Alimentare cu apa/Extindere alim.cu apa-canal oras 
Huedin………….20.000 lei;

84.02.03.03/71.03”Strazi/Reparatii capitale (-Modernizare str.Targului Huedin)
……....……277.000 lei;

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

Nr.94/16.07.2012 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,
 Lazea Constantin  Cozea Dan
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