R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 - Sursa A cu suma de 1.409 mii lei
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Având în vedere Decizia Directorului Gemeral al DGRFP Cluj nr.6029 si 6030/29,11,2016 privind
modificarea(suplimentarea) sumelor defalcate din TVA pentru anul 2016,astfel:
 Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt .salarii,sporuri,indemnizatii pt personalul din invatamantul
preuniversitar de stat-716 mii lei;
 Sume defalcate din TVA pt finantarea drepturilor asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav-258
mii lei;
 Sume defalcate din TVA pt finantarea drepturilor stabilite prin Legea 248/2015 privind stimularea
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate(tichete gradinita)....8 mii
lei;
 Cote defalcate din impozitul pe venit- 242 mii lei;
 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale -185 mii lei
Ținând seama de referatul nr.10357/29.11.2016 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de Director
exexecutiv economic în cadrul Direcției Economice al Orașului Huedin, prin care solicită aprobarea rectificarii
bugetului local pe anul 2016 – Sursa A, cu suma de 1.409.000 lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 10357/29.11.2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 29.11.2016.
Luând în considerare prevederile art. 49, alin.4,5,6,7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale 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.
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 - Sursa A cu suma de 1409 mii lei, după cum
urmează:
VENITURI..................................................................................................................................................1.409.000 lei
1. Cod.11.02.02”Sume defalcate din
TVA pt.finantarea cheltuelilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor, municipiilor......................................................................................................982.000 lei
2. Cod.04.02.04“Cotedefalcate din impozitul pe venit........................................................................242.000 lei
3. Cod.11.02.06”Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale........................................185.000 lei
CHELTUELI.............................................................................................................................................1.409.000 lei
4. Cap.65.02/10 “Invatamant/Cheltueli de personal.............................................................................716.000 lei
5. Cap.65.50.00/570201 Alte chelt in domeniul invatamantului/Tichete gradinita... ..............................8.000 lei
6. Cap.68,05,02/57,02,01Asistenta sociala in caz de invaliditate/Ajutoare sociale in numerar...........258.000 lei
7. Cap.510103/200109”Autoritati executive/Materiale si prestari servicii cu caracter functional”.......76.000 lei
8. Cap.510103/200130 Autoritati executive/Alte bunuri si servicii
9. pentru intretinere si functionare........................................................................................................110.000 lei
10. Cap.510103/203030Autoritati executive/Alte cheltueli cu bunuri si servicii....................................80.000 lei
11. Cap.74,05,01/20,01,30”Salubritate/Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare............50.000 lei
12. Cap.800600/20.01.30”Prevenire si combatere inundatii si ingheturi/ Alte bunuri si
servicii pentru intretinere si functionare...........................................................................................................30.000 lei
13. Cap.84,03,03/20,01,30”Strazi/ Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare...................81.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din cadrul Primăriei
Orasului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
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