
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 cheltueli pe anul 2019 - Sursa A   

 

 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019. 

Având în vedere referatul nr.9463/21.10.2019 întocmit de d-na Boca Paula referitor la cuprinderea 

de credite bugetare  referitor la efectuarea de lucrari de reparatii la centrala termică a orașului Huedin. 

Ținând seama de referatul nr. 9469/21.10.2019 înaintat  de Pandrea Rodica în calitate de Director 

ex. economic în cadrul Direcției Economice al Orașului  Huedin, prin care propune aprobarea  rectificării  

bugetului  de venituri și cheltuieli – sursa A pe anul 2019, cu suma de 30.346 lei. 

Având în vedere  proiectul de hotărâre nr. 9472/30.08.2019 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 21.10.2019. 

Luând în considerare prevederile art.49, alin. 4, 5, 7 din Legea nr.273/2006 actualizata cu 

modificarile si completarile ulterioare, art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.a, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a 

din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ. 

                 H O T A R A S T E 

Art.1.  Se aprobă  Rectificarii  bugetului local de venituri si cheltueli-sursa A  pe anul 2019 cu 

suma de 30.346 lei, astfel: 

 

VENITURI…………………………………………………………………………………..30.346 LEI 

Cod.360101 “Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive”………………..……………….30.346 lei 

 

CHELTUELI:………………….……………………….…………….……………………..30.346 lei 

 

Cap.510103/203030 “Autoritati executive/Alte cheltueli cu bunuri si servicii………..……(-58.354 lei); 

Cap.810600/200200 “Energie termica/Reparatii curente”…………………………………..88.700 lei 

 

          Aer.2. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli consolidat-sursa A pe anul 2019 

între capitole și aliniate. 

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Liceul O.Goga Huedin și  

Directia economică din cadrul  Primariei orașului Huedin. 

Nr.148/28.10.2019      

Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  15 

                  Votat pentru:   15 

 

 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar General UAT, 

Farkas Marius                          Cozea Dan 

LS……………………… 


