
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, pe 

annul 2019, între capitole și aliniate 

 

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

57/2019. 

Având în vedere Referatul nr.10208/18.11.2019 întocmit de d-na Potra Mihaela Anca referitor la 

necesitatea suplimentarii creditelor bugetare ca urmare a angajării în cursul anului 2019 a două persoane 

ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap; 

             Ținând seama de referatul nr. 10381/22.11.2019 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director 

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

Bugetului local de venituri si cheltueli -  sursa A pe annul 2019 între capitol și aliniate. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 10396/22.11.2019 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 25.11.2019.  

Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 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 rectificarea Bugetului local de venituri si cheltueli - sursa A, pe annul 2019 intre 

capitole si aliniate astfel:  

CHELTUELI:………………………………………………………………………………….…………….……………………………………..0 

Cap.510103/200106 “Autoritati executive/Piese schimb…………………………………………………..……12.000 lei; 

Cap.510103/200108 “Autoritati executive”/Posta,telefon.internetCap.610304/100101 Politie 

locala/Salarii de baza……………………………………………………………………………………………….……………….(9000 lei) 

Cap.680502/100101 “Asistenta sociala in caz de invaliditate/Salarii de baza”…………………...……..9.000 lei 

Cap.610500/200130 Protectie civila/Alte bunuri si servicii pt intret. Si functionare…………………..3000 lei 

Cap.610500/200530 Protectie civila/Alte obiecte de inventor…….……………………………………..……(-3000 lei) 

Cap.740501/200104 “ Salubritate/Apa,canal, salubritate…………………………………………………..…...25000 lei 

Cap.740501/203030 “ Salubritate/Alte cheltueli cu bunuri si servicii…………………………………….(-25000 lei) 

             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia  economică din 

cadrul  Primariei orașului Huedin. 

 

Nr.159/29.11.2019      

Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

 

Preşedinte de şedinţă,         Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                          Cozea Dan 

LS……………………… 


