
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 și cheltueli al Spitalului Orășenesc Huedin în anul
2015, respectiv  rectificarea bugetului de venituri proprii și subventii consolidat pe anul 2015, 

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.12.2015

Având  în  vedere  adresa  nr.  7847/  08,12,2015 a  Spitalului  Orasenesc  Huedin,  înregistrată  sub

nr.10591/08.12.2015 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltueli  pe anul 2015 la

titlul  cheltuieli  de personal,  între  aliniatele aceluiași  capitol,  si  tinand seama de Hotararea  Consiliului  de

Administratie a  Spitalului Orasenesc Huedin nr.18/08,12,2015 privind rectificarea bugetului de venituri si

cheltueli pe trim.IV 2015, respecitv referatul nr. 10680/10.12.2015 înaintat de către direcția economică din

cadrul Primăriei Huedin.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 10681/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru

activități economico – financiare la ședința din data de 10.12.2015.

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 al Spitalului Orășenesc Huedin în anul
2015 astfel:

 10. Titlu -Cheltueli de personal.........................................................................................................................................0 lei

10.01.01Salarii de baza………………….....................………………………………………………………….…........-26.000  lei
10.01.05 Sporuri pt conditii de munca...................................................................................................................5.000 lei
10.01.06 Alte sporuri......................................................................................................................................................9.500 lei
10.01.11 Fonduri aferente platii cu ora..................................................................................................................4.200 lei
10.01.30 Alte drepturi salariale in bani................................................................................................................-2.200 lei
10.02.01 Tichete de masa.............................................................................................................................................9,500 lei
10.03.01Contributii de asigurari sociale de stat....................................................................................................200 lei
10.03.02 Contributii de asigurari de somaj..............................................................................................................600 lei
10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate...................................................................................... - 800 lei

                Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri  proprii și subvenții consolidat pe anul 2015.

             Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează directia economica din cadrul

Primăriei  orașului Huedin.

 Nr. 162/16.12.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                  13

              

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


