
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 trimestrul  IV  -  2014 

                   Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 09.12.2014.
Având  în  vedere  Decizia  nr.2891/08,12,2014 a  D.G.R.F.P  Cluj  înregistrată  sub  nr.9493/09.12.2014 privind

sumele defalcate din TVA  cod (110202), referitor la suplimentarea prevederilor  cheltuelilor de personal  (hotărâri
judecătorești)  la  unitățile  de învățământ  preuniversitar  de  stat  pe trimestrul  IV  2014,  cu  suma de  814  mii  lei  și
cheltuelile creșelor cu suma de (-24 mii lei),  și ținând seama de adresa nr.60798/4181/03,12,2014 a D.G.R.F.P Cluj
precum și prevederilor art.49 alin (5-7) din Legea 273/2006 Legea Finantelor Publice locale actualizată cu modificările
și completările ulterioare, respectiv referatul nr. 9496/09.12.2014 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei
orașului Huedin, prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV.2014, cu suma de 790.000 lei.

Ținând seama  de proiectul de hotarare nr. 9497/2014 înaintat de primar ș iavizat de comisia pentru activități
economico – financiare la ședinta din data de 09.12.2014.

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 trimestrul  IV - 2014,  cu suma de 790.000 lei  astfel:

VENITURI................................................................................................................................................................................790.000 lei

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat................................................................................................................................790.000 lei

CHELTUELI:………………………………………………………………………….….................................……......….....................…790.000 lei

Cap.65,02./10.01”Invățământ/ Cheltueli de personal...........................................................................................814.000 lei
Cap.680211/20.01.09”Creșe/Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional....................................(-14.000 lei)
Cap.680211/20,03,01”Creșe/Hrană pentru oameni”............................................................................................(-10.000 lei)

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

Nr. 179/09.12.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan                Contrasemnează Secretar,

          Cozea Dan
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