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

  H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 – Sursa A

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale. 

Urmare a  analizării contului de execuție a  veniturilor  și  cheltuelilor  la data de 31.10.2016,  necesitatea
rectificării si virarii de credite de la un capitol bugetar la alt capitol, de la un aliniat la alt aliniat in cadrul aceluiasi
capitol  in  vederea  desfasurarii  in  bune conditii  a  activitatii  pana la finele anului  2016,  totodata  tinand cont  de
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.
           - Alin.(7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4) şi (5), se pot efectua începând cu
trimestrul  al III-lea  al anului bugetar, și ținând seama de referatul nr.10105/22.11.2016 înaintat de d.na Pandrea
Rodica în calitate de Director exexecutiv economic în cadrul Direcției Economice al Orașului  Huedin.

Ținând  seama  de proiectul  de  hotărâre  nr.  10036/2016 înaintat  de  primar  și  avizat  de  comisia  pentru
activități economico financiare la ședința din data de 23.11.2016.

Luând în considerare prevederile art. 49, alin.4,5,6,7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
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 de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 – Sursa A  astfel:
CHELTUELI:…………………………………………………….………...........................................................  0 lei

Cap.510103/20,02 Autoritati executive/Reparatii curente............................................................................(-10.000 lei)
Cap.510103/203001 Autoritati executive/Reclama si publicitate..................................................................... 5.000 lei

Cap.610304/10,01,01”Politia locala/Salarii de baza  …….…...........................................…........................(-4.600) lei
Cap.610304/10,03,06”Politia locala/Contrib la fd.risc si accidente............................................. …................1.500 lei

Cap.61,05/10,03,06 Protectie civila/Contrib.la fd.risc si accidente......................................................................100 lei

Cap.67,03,02/10,03,06” Biblioteca/ Contrib.unitatii la fd.risc si accidente..........................................................400 lei

Cap.68.05.02/10.03.03”Asistenta sociala in caz de invaliditate/Contrib.unitatii la fondul de risc si 
accidente.”..........................................................................................................................................................1.600 lei

Cap.68,11,00/10,03,06 Cresa/Contrib.unitatii la fd.risc si accidente................................................................ 1.000 lei
Cap. 68,11,00/20,05,30 Cresa /Obiecte inventar…............................................................................................5.000 lei

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

Primăriei orașului Huedin. 

Nr.114/29.11.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan
LS………………………




