
                                                                                                                                                                                                                                            
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 pe anul 2016 

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

Având în vedere  Hotararea Consiliului de Administratie a  Spitalului Orasenesc Huedin nr. 8/21,09,2016
privind  rectificarea  bugetului  de  venituri  si  cheltueli  pe  trim.III.2016  cu  suma  de  460.638  lei,  adresa  nr.
4219/21.09.2016 a Spitalului Orasenesc Huedin  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltueli si a listei de
investiții pe anul 2016, și  tinand seama de referatul nr. 7970/26.09.2016 înaintat de d.na Pandrea Rodica in calitate
de director executiv economic in cadrul directiei economice al orasului Huedin.

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 7988/26.09.2016 inaintat de primar ș iavizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 26.09.2016.

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 Orasenesc Huedin pe trim.III.

2016 cu suma de 460.638 lei;
Art.2 Se aprobă bugetul de venituri si cheltueli consolidat rectificat pe trim III.2016
Art.3. Se aprobă  Rectificarea Listei de investitii consolidată pe trim III 2016 ;
Art.4. Se aprobă modificariea listei de investitii initiale finantata din excedentul anilor precedenti  a 

Spitalului Orasenesc Huedin, prin diminuare obiectivului
1. Aparat portabil de ventilatie mecanic                                                      (-40.000 lei)

   si inlocuirea lui cu obiect nou
2. Cablu FPD pentru sistem radiologic MRAD-A50S”                                      40.000 lei

VENITURI                                                                                                                                       460.638 lei
33.10.08 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”………….....................................................20.000 lei
37.10.01” Donatii si sponsorizari”………………………………..………………..……………….. 12.738 lei
37.03 “ Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 
local”………………………………………………………  ………………………………….…......-5.550 lei
37.04 “ Varsaminte din sectiunea de functionare”…………………………………….....……….…...5.550 lei
43.16.01 “ Sume din Bugetul de stat catre Bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 
comunicatii in urgenta in sanatate”……………….………………….………………………………………………...
………389.000 lei
43.14.00 “Subventii din Bugetul local pentru fundamentarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sanatatii”……......................................................................................................................................38.900 lei
CHELTUIELI                                                                                                                           460.638 lei
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                                          27.188 lei
Tiltu I Cheltuieli de personal
10.01.06 “Alte sporuri”.......................................................................................................................-13.000 lei
10.03.06 “Contributii pentru concedii de indemnizatii”......................................................................13.000 lei
  Tiltu II  Cheltuieli cu bunuri si servicii...........................................................................................27.188 lei
20.02 “Reparatii curente”......................................................................................................................-5.000 lei 
20.01.30 “ Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”.....................................................10.000 lei
20.04.03“Reactivi”................................................................................................................................25.000 lei
20.04.04 “ Dezinfectanti”....................................................................................................................-10.000 lei
20.05.30 “Alte obiecte de inventar”………...……………………………………………………….....7.188 lei
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE....................................................................................433.450 lei
71.01.02 “ Masini echipamente si mijloace de transport”………………………….…….....…….....433.450 lei

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din  cadrul  
Primăriei Huedin.
Nr.90/30.09.2016 Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan

 LS……………………………


