
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 si Cheltueli pentru anul 2019 a 

Liceului Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin  – sursa A 
 

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

57/2019. 

             Având în vedere adresa nr. 3637//13.12.2019 înaintată de Liceul  Teoretic ,, Octavian Goga,, 

Huedin, înregistrată sub nr.11165/13.12..2019 și  Hotararea Consiliului de Administratie nr.65/13.12.2019 

privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltueli pe anul 2019 intre capitole si aliniate. 

      Ținând seama de referatul nr. 11184/13.12.2019 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 și cheltueli pentru anul 2019 a Liceului  Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin 

intre capitol si aliniate. 

Luând în considerare proiectul de hotarare nr. 11202/13.12.2019 inaintat de primar si avizat de 

comisia pentru activități economico – financiare la  ședința din data de 16.12.2019. 

In temeiul prevederilor 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 și cheltueli pe Trim. IV. 2019  a Liceului 

Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin  între titluri și aliniate – sursa A,  după cum urmează: 

TOTAL CHELTUIELI …………………………………………………………….….…………... 0  lei                           

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE……………....……………..…………………..…..…….....…0 lei 

Titlu II – Bunuri si servicii  …………………………………….………………..………...…...…...0 lei 

A 650402/200103-Invatamant secundar superior –Incalzit iluminat  ……………………..……(-1015 lei)  

>  A 650402/200104-Invatamant secundar superior –Apa,canal salubritate …………..……..… (-250 lei ) 

>  A 650402/200109-Invatamant secundar superior –Mater.si prest servicii cu carac functional. (- 103 lei)  

> A 650402/200530-Invatamant secundar superior – Ob de inventar……  ……………….……… (-7  lei) 

>  A 650402/201100-Invatamant secundar superior –Carti, publicatii………..…………………... (- 8 lei)  

>  A 650402/200130-Invatamant secundar superior –Alte cheltueli cu bunuri si servicii…….…. 1383 lei)  

 

Art.2. Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri proprii pe trim.IV. 2019 a Liceului O.Goga 

Huedin între  aliniate - sursa E, după cum urmează: 

>  E 650402/200104-Invatamant secundar superior –Apa, canal, salubritate………………….…(-1000 lei) 

>  E 650402/200530-Invatamant secundar superior –Alte ob de inventor…………………….….(-5000 lei) 

>  E 650402/201100-Invatamant secundar superior –Carti, publicatii……….……….…………..(-1000 lei) 

>  E 650402/201300-Invatamant secundar superior –Pregatire profesionala……….….……..….(-1000 lei) 

>E 650402/200103-Invatamant secundar superior –Incalzit iluminat  ………….……..…………3.000 lei 

>  E 650402/200109-Invatamant secundar superior –Mater.si prest servicii cu carac functional...1.000 lei 

>E 650402/200130-Invatamant secundar superior –Alte cheltueli cu bunuri si servicii………….4.000 lei 

 

Art.3. Se aprobă  rectificarea bugetului consolidat  de venituri proprii-sursa E pe trim.IV 2019 al 

UAT Oras Huedin. 

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din  

cadrul Primăriei orașului Huedin si Liceul Teoretic O Goga Huedin. 

Nr.179/19.12.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  14 

        Consilieri absenți:    1 

                  Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


