
                                                                                                                                                                                                                                            
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 si subventii  pe anul 2016 – Sursa E 

          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 15.09.2016, necesitatea

rectificării și virării de credite de la un capitol bugetar la alt capitol, de la un aliniat la alt aliniat în 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.(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.

Ținând seama de referatul  nr. 8112/29.09.2016  înaintat de  d.na  Pandrea  Rodica  în  calitate  de Director

ex.economic în cadrul Direcției Economice a Orașului Huedin, prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de

venituri proprii și subvenții pe anul 2016 – Sursa E.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 8115/29.09.2016  înaintat de primar și avizat de comisia pentru

activități economico – financiare la ședința din data de 30.09.2016.

Luând în considerare prevederile art. 49, alin.4,5,6,7 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 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 proprii si subventii pe anul 2016 – Sursa E, după

cum urmează: 

CHELTUELI:…………….....……………………………….……….................................................................  0
Cap.87,50,00/20,01,02 “Alte acțiuni economice/Materiale de curățenie..........................................................3.000 lei

Cap.87,50,00/20,01,04 “Alte acțiuni economice/Apa,canal,salubritate........................................................(-13.000 lei)

Cap.87,50,00/20,01,09 “Alte acțiuni economice/Mater. și prest. servicii pentru intretinere si functionare... 10.000 lei

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

Nr.93/30.09.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan

 LS……………………………


