ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOT ĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 cu suma de 284,140 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.12.2015
Având în vedere adresa nr.CJR-TRZ-7825/11.12.2015 a DGRFP, ca urmare a Deciziei Directorului
General al DGRFP Cluj nr.4770/10.12,2015 privind modificarea(suplimentarea) sumelor defalcate din TVA
pentru anul 2015, astfel:
1.Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, îndemnizații pentru
personalul din învățământul preuniversitar de stat -210 mii lei;
2.Sume defalcate din TVA pentru finanțarea hotărârilor judecătorești pentru plata salariilor pentru
personalul din invatamantul preuniversitar de stat -65 mii lei;
3. Cote defalcate din impozitul pe venit- 9,14 mii lei;
Ținand seama de referatul nr. 10203/14.12.2015 înaintat de către direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015, cu suma de
284.140 lei.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 10816/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 16.12.2015.
Luând în considerare prevederile art.49 alin (5-7) din Legea 273/2006 Legea Finantelor Publice
locale actualizată 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.
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2015 cu suma de 284,14 mii lei, astfel:
VENITURI.....................................................................................................................................................................................284.140 lei


Cod.11.02.02”Sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuelilor

descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor.................................................................................275.000 lei


Cod. 04.02.04 “Cote defalcate din impozitul pe venit..................................................................................9.140 lei

CHELTUELI..................................................................................................................................................................................284.140 lei


Cap.65.02/10 “Invatamant/Cheltueli de personal...................................................................................275.000 lei



Cap.510103/200109”Autoritati executive/Materiale si prestari servicii cu caracter functional”.......9140 lei
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directia economica din cadrul

Primăriei orașului Huedin.
Nr. 163/16.12.2015

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Consilieri absenți:
2
Consilieri care nu au participat la vot: 1
Votat pentru:
12

Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

