
ROMANIA                                                                                                                                                                         
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2017-Sursa A, cu 

suma de 283.000 lei

               Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
         Având  în  vedere  analizarea  contului  de  execuție  a  veniturilor  și  cheltuelilor  la  data  de  30.06.2017,  si
necesitatea rectificării și virării de credite de la un capitol bugetar la alt capitol, de la un aliniat la alt aliniat în cadrul
aceluiași capitol în vederea desfășurării în bune condiții a activității până la finele anului 2017.

Ținând cont  de prevederile art.49 ,  alin.4,  5, 6,  7 din Legea 273/2006 Legea Finanțelor  Publice locale
actualizată cu modificările și completările ulterioare:alin.

 Având în vedere  referatul nr. 6715/20.07.2017 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei orașului
Huedin prin care solicită aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2016 - Sursa A, cu
suma de 283.000 lei.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 6725/20.07.2017 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 21.07.2017.

 Luând în considerare prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizata
cu modificările și completările 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 A R A S T E

  Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2017 - Sursa A, cu suma de

283.000 lei după cum urmează:

VENITURI................................................................................................................................................283.000 lei
040100 Cote defalcate din impoz. Pe  venit...............................................................................................283.000 lei
370300 Varsaminte din Sect.Functionare pentru finantarea Sect.Dezvoltare a bugetului local..............(202.000 )lei
370400 Varsaminte din sect.de functionare a bugetului local................................................................., 202.000  lei

CHELTUELI:…………….........................………………………….……….......................................  283.000 lei
Cap.51.01.03/10,01,01 Autoritati executive/Salarii de baza...................................................................(101.000) lei
Cap.51.01.03/10,01,12 Autoritati executive/Indemnizatii platite unor pers.din afara unitatii...................(12.000)lei
Cap.51.01.03/10,02,06 Autoritati executive/Vouchere de  vacanta.............................................................83000 lei
Cap.51.01.03/10,01,30 Autoritati executive/Alte drepturi salariale in bani................................................30.000 lei
Cap.51.01.03/20.02 Autoritati executive/Reparatii curente.........................................................................60.000 lei
Cap.51.01.03/20.30.01 Autoritati executive/Reclama si publicitate............................................................20.000 lei
Cap.51.01.03/20.30.30  Autoritati executiveAlte cheltueli cu bunuri si servicii.........................................50.000 lei

Ca.54.10.00/10,01,01 Serv.publice de evidenta persoanelor/Salarii de baza............................................(11700 ) lei
Cap.54.10.00/10,01,30 Serv.publice de evidenta persoanelor/ Alte drepturi salariale in bani.......................3000 lei
Cap.54.10.00/10,02,06 Serv.publice de evidenta persoanelor/ Vouchere de vacanta.....................................8700 lei

Cap.61.03.04/10,01,01”Politia locala/Salarii de baza  ….............................................................…...….(-20.000) lei
Cap.61.03.04/10,02,06”Politia locala/Vouchere de vacanta..........................................................................14500 lei
Cap.61.03.04/10,01,30”Politia locala/Alte drepturi salariale in bani...............................................................5500 lei

Cap.61,05/10,01,01”.Protectie civila/Salarii de baza ...................................................................................(1950) lei
Cap.61,05/10,01,30.Protectie civila/.Alte drepturi salariale in bani..................................................................500 lei)
Cap.61,05/10,02,06  Protectie civila / Vouchere de vacanta........................................................................... 1450 lei

Cap.66,08,00/10,01,01Servicii de sanatate publica/Salarii de baza..............................................................( 7250) lei
Cap.66,08,00/10,02,06 Servicii de sanatate publica// Vouchere de vacanta...................................................7250  lei

Cap.67,03,02/10,01,01”Biblioteca/Salarii de baza.......................................................................................(3900)  lei
Cap.67,03,02/10,01,30” Biblioteca/ Alte drepturi salariale in bani................................................................1000 lei
Cap.67,03,02/10,02,06” Biblioteca/ Vouchere de vacanta..............................................................................2900 lei

Cap.67,03,06/10,01,01”Casa de cultura/ Salarii de baza..............................................................................(-3900 lei)
Cap.67,03,06/10,01,30”Casa de cultura/ Alte drepturi salariale in bani.........................................................1000 lei
Cap.67,03,06/10,02,06”Casa de cultura/ Vouchere de vacanta.......................................................................2900 lei

Cap.68,11,00/10,01,01”Cresa/Salarii de baza...............................................................................................(5800 lei)
Cap.68,11,00/10,02,06”Cresa/ Vouchere de vacanta.....................................................................................5800 lei



Cap.66,06,01/71,01,30 '''Spitale/Alte active fixe(Servicii de consultanta in vederea pregatirii documentatiei aferente
                                   proiectului Reabilitare a Corpului 3 al Spitalului Orasenesc Huedin......................153.000 lei

 Art. 2. Se aprobă  rectificarea listei de investiții pe trim.III.2017 cu suma de 202.000 lei.

          Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează   Directia economica din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.95/27.07.2017               Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Biro Lajos                        Cozea Dan
LS………………………


