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

                                                                             H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  rectificării  Bugetului de Venituri proprii și subvenții  pe anul 2015

               Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 30.10.2015.
Având în vedere Fisa de inspecție nr.405/28.09.2015 înregistrată la UAT Oraș Huedin sub 

nr.9216/27.10.2015 privind respectarea normelor sanitare de funcționare a târgurilor de animale vii prin care 
s-a dispus Amenajarea spațiului depozitării cadavrelor de animale cu termen de 60 de zile.

Tinând seama de  Raportul  de necesitare  nr.9317/30,10,2015  înaintat de Administratorul  pietei  si
targului   din Orasul  Huedin,  d-nul  Vincze Csaba privind achizitionarea unui  container- izoterma pentru
depozitarea cadavrelor de animale;

Avand în vedere referatul nr. 9331/30.10.2015 înaintat de Directia economică din cadrul Primăriei
Huedin, prin crae solicită aprobarea rectificării bugetului   de venituri proprii și subvenții  pe anul 2015.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 9334/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 30.10.2015.

Luând  în  considerare  prevederile  art.49  din  Legea  273/2006  Legea  Finantelor  Publice  locale
actualizata cu modificarile si completarile ulterioare:alin.(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.

Alin.(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.
 Alin.(6)  Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi
privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum şi a
programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a
programului la care se suplimentează prevederile bugetare.
             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  de Venituri  proprii  și  subvenții  pe  anul  2015,  după cum
urmează:
VENITURI:............................................................................................................................................................0
Cod. 370203 “Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.....(- 6700 lei)
Cod.370204 “Varsaminte din sectiunea de functionare................................................................................6700 lei

CHELTUELI:………………………………………………………………………….………...........................0 
Cap.87,50,00/20.02 “Alte actiuni economice/Reparatii curente...............................................................(-6700 lei)
Cap.875000/71.01.02 “Alte actiuni economice/Masini,echipamente si  mijloace de transport................6700 lei

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

 Nr. 141/30.10.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru:                              14

              

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Farkaș Marius Cozea Dan

            
   


