
R O M A N I A                                                  
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     
 
                                                                                                H O T Ă R Â R E
                                                       privind aprobarea   rectificarii bugetului  local pe trim. IV 2014

                   Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 31.10.2014
Având  în  vedere  adresa  nr.5258/3833/21,10,2014 a  DGRFP  Cluj  inreg  sub  nr.8292/29,10,2014  privind

actualizarea nivelului maxim al cheltuelilor de personal pe anul 2014, și tinand seama de referatul nr. 8386/31.10.2014
înaintat de dl. Brândaș Marian - referent Resurse umane și relații cu publicul din cadrul UAT Oraș Huedin,  prin care
propune alocarea de credite bugetare pentru un nr. de 8 asistenți  ai  persoanelor cu  handicap grav si  un nr  de 10
muncitori ecologisti  respectiv referatul nr. 8393/2014  înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8394/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități economico
-financiare la ședința din data de 31.10.2014.

 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 trim IV.2014  astfel:

CHELTUELI:………………………………………………………………………….……….............................……0 lei
Cap.5450/203030”Alte servicii publice generale/Alte cheltueli cu bunuri si servicii........................(-23000 lei)
Cap.510103/100101 “Autoritati executive/Salarii de baza............................................................................13.600 lei
Cap.510103/100130 “Autoritati executive/Alte drepturi salariale in bani....................................................200 lei
Cap.610304/10,03,06 Politia locala/ Contributii cu concedii si indemnizatii................................................400 lei
Cap.670306/100101Case de cultura/Salarii de baza..............................................................................................400 lei
Cap.670306/100303Case de cultura/Contrib.asigurari sociale de sanatate.....................................................50 lei
Cap.670306/100306 Case de cultura/ Contributii cu concedii si indemnizatii.............................................(-50 lei)
Cap.6811/100101 Crese/salarii de baza......................................................................................................................300 lei
Cap.6811/100106 Crese/Alte sporuri.......................................................................................................................(-300 lei)
Cap.6811/100301 Crese/Contrib.cu asigurari sociale de stat................................................................................10 lei
Cap.6811/100302 Crese/Contrib.cu asigurari somaj.............................................................................................(-10 lei)
Cap.680502/100101”Asistenta sociala in caz de invaliditate/Salarii de baza.............................................6770 lei
Cap.680502/100301”Asistenta sociala in caz de invaliditate./Contrib.cu asigurari sociale de stat....1300 lei

Cap.680502/100302”Asistenta sociala in caz de invaliditate./Contrib asigurari somaj..............................20 lei
Cap.680502/100303”Asistenta sociala in caz de invaliditate./Contrib asig sanatate.................................300 lei
Cap.680502/100304”Asistenta sociala in caz de invaliditate/Contributii pentru accidente de munca 

         și boli profesionale. ....................................................................................................................10 lei

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

Orașului Huedin.

Nr. 149/31.10.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan                Contrasemnează Secretar,

          Cozea Dan
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