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

H O T Ă R Â R E
                      privind  aprobarea  nivelului maxim al cheltuelilor de personal actualizat pe anul 2015, rectificării

bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2015 al Spitalului Orasenesc Huedin,  și aprobarea rectificării
bugetului local consolidat pe anul 2015 al Orașului Huedin

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.08.2015.
Având  în  vedere  adresa  nr.  CJR-TRZ-5942/13,08,2015  a  DGRFP  Cluj  înregistrată   sub  nr.

7223/17.08.2015,  referitor la suplimentarea nivelului maxim al cheltuelilor de personal pe anul 2015 cu 738
mii lei, din care:

1.  130 mii  lei   nivelului  maxim al cheltuelilor de personal pe anul  2015 (Hotarari  Judecatorești
învățământ). 
          2.   608 mii lei - nivelului maxim al cheltuelilor de personal pe anul 2015 Spital Orășenesc Huedin, adresa
nr.7224/17.08.2015 a UAT Oraș Huedin referitor la suplimentarea nivelului maxim al cheltuelilor de personal
pe anul 2015 cu suma de 608.000 lei.
        Ținând seama de referatul nr.  7262/18.08.2015 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei
orașului Huedin, privind:
           -  Aprobarea nivelului maxim al cheltuelilor de personal actualizat pe anul 2015 în sumă de 15.073 mii
lei;

- Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2015 al Spitalului Orășenesc Huedin,
prin suplimentarea nivelului maxim al cheltuelilor de personal pe anul 2015 cu suma de 608.000 lei;
              - Aprobarea rectificării Bugetului local consolidat pe anul 2015 al Orașului Huedin cu suma de 608.000
lei;

Având în vedere  proiectul de hotărâre nr. 7284/18.08.2015 înaintat de primar și avizat  de comisia
pentru activități economico – financiare, la ședința din data de 18.08.2015.  
               Luând în considerare prevederile  art.49 alin (5-7) din Legea 273/2006 Legea Finantelor Publice 
locale actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, 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 nivelul maxim al cheltuelilor de personal actualizat pe anul 2015,  în sumă de 15.073 
mii lei;

Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2015 al Spitalului Orasenesc
Huedin,  prin suplimentarea nivelului maxim al cheltuelilor de personal pe anul 2015 cu suma de 608.000 lei;

Art.3. Se aprobă rectificarea Bugetului local consolidat pe anul 2015 al Orașului Huedin, cu suma de 
608.000 lei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică  din cadrul
Primăriei orașului Huedin.

Nr. 107/18.08.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:    1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan
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