
                                                                                                                                                                                                                                            
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 al orașului Huedin pe trim.III. 2016 la ,, Secțiunea de 
Dezvoltare,, cu suma de 389.000 lei. 

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

Având în vedere adresa D.S.P CLUJ nr.3088/20,04,2016 prin care se face cunoscut ca în cadrul fondurilor

alocate de la Bugetul de Stat pe anul 2016, pentru Spitalul Orasenesc Huedin s-a repartizat suma de 389 mii lei

pentru trim.III.2016 în vederea achiziționării de aparatura și echipamente medicale, si tinand seama de referatul nr.

7602/14.09.2016 inaintat de  Pandrea Rodica in calitate de Director ex. economic in cadrul Directiei Economice al

Orasului  Huedin prin care solicita aprobarea rectificarii bugetului local pe trim.III 2016 cu suma de 389.000 lei.

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 local  al  orasului  Huedin  pe  trim.III.  2016  la  ,,  Sectiunea  de

Dezvoltare,, cu suma de 389.000 lei astfel:

VENITURI:

Cap.66.02.06.01/42.02.16.01

”Spitale generale/Subvenții de la Bugetul de Stat  către  Bugetele locale pentru  finanțarea aparaturii  medicale si

echipamentelor  de comunicații în urgență în sănătate”................................................................................389.000 lei

CHELTUIELI:

Cap.66.02.06.01/51.02.22” Transferuri  de  la  bugetul  de  stat  catre   Bugetele  locale  pentru  finantarea  aparaturii

medicale si echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate” ……………….…………………........389.000 lei

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

Nr.94/30.09.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan
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