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

                                                                                  H O T Ă R Â R E
               privind aprobarea  rectificarea bugetului  de venituri și cheltueli a  Spitalului Orășenesc Huedin în anul
2015, cu suma de 2000 lei

                Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 16.11.2015.
Având în vedere adresa nr. 7492/16.11.2015 a Spitalului Orășenesc Huedin înregistrat sub 

nr.9789/16.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltueli  pe anul 2015 cu suma de 2000 lei și 
rectificarea listei de investiții pe anul 2015, și tinand seama de  Hotărârea Consiliului de Administrație a  
Spitalului Orășenesc Huedin nr.16/16.11.2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltueli pe 
trimestrul IV 2015,  cu suma de 2000 lei și rectificarea listei de investiții pe anul 2015.

                Ținând seama de referatul nr.9793/16.11.2015 înaintat de Direcția economică din cadrul Primăriei
orașului  Huedin,  prin  care  propune aprobarea   rectificării  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  a  Spitalului
Orășenesc Huedin, în anul 2015, cu suma de 2000 lei.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9811/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 16.11.2015.

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 rectificarea bugetului  de venituri  și cheltueli a Spitalului Orășenesc Huedin în anul
2015, cu suma de 2000 lei, astfel:

             VENITURI                                                                                                                                                            2.000 lei

  33.10.31 “ Venituri din contractele  încheiate cu  Direcțiile de  sănătate publică din sume alocate din
veniturile proprii ale Ministerului Sănătății”……….....………………………………...................................................2.000 lei

             CHELTUIELI                                                                                                                                                       2.000  lei

             20.04.01“Medicamente”……………………...........…………………………….…….................................................  2.000  lei

    Art.2. Se aprobă rectificarea Cheltuielilor de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2015
din “Excedentul anilor precedenți “ (Secțiunea Dezvoltare) după cum urmează:
              71.01.02”Alte active fixe”( Monitor functii vitale)................................................................................... (-5.000) lei     

              71.01.02 “Alte active fixe”.( Sonda convexa pentru ecograf ESAOTE)................................................ 5.000 lei

              Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltueli consolidat pe anul 2015.

              Art.4. Se aprobă lista de investiții consolidată pe anul 2015.

             Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei Huedin  și Spitalul Orășenesc  Huedin.

 Nr. 150/ 16.11.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                  13

              

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Farkaș Marius Cozea Dan

            
   


