ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRARE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2017 Sursa E
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.
Urmare a analizarii contului de executie a veniturilor și cheltuelilor la data de 15.08.2017, și
având în vedere necesitatea rectificării și virarii de credite de la un capitol bugetar la alt capitol, de la un
aliniat la alt aliniat în cadrul aceluiași capitol în vederea desfășurării în bune condiții a activității până la
finele anului 2017.
Ținând seama de referatul nr. 7716/18.08.2017 înaintat de către direcția economică, prin care
solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2017- Sursa E cu suma de
50.000 lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7726/21.08.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 23.08.2017.
Luând în considerare prevederile art. 49 alin.5, 6, 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale actualizata 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.
HOTĂRĂȘTE
Art.1.Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri proprii și subvenții pe anul 2017-Sursa E, după
cum urmează:
VENITURI:...............................................................................................................................50.000 lei
E.300530 “Alte vrnituri din concesiuni si inchirieri”.................................................................28.000 lei
E.365000 “Alte venituri”............................................................................................................22.000 lei
CHELTUELI:………..…………………………….……….....................................................50.000 lei
Cap.87,50,00/203007 “Alte actiuni economice/Fondul conducatorului institutiei publice.............(-36.000 lei)
Cap.87.50.00/20.01.30 “Alte acțiuni ec./Alte Bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.....66.000 lei
Cap.87,50,00/20,01,09 “Alte actiuni ec./Materiale si prest servicii cu caracter functional.............. 20.000 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția economică din
cadrul Primăriei orașului Huedin.
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