ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2013
Având în vedere prevederile art. 49, alin.4 din Legea nr. 273/2006 Legea Finanțelor Publice Locale
actualizată cu modificările și completările ulterioare privind virările de credite bugetare de la un capitol la alt
capitol al clasificației bugetare și de la un program la at program, referitor la asigurarea creditelor bugetare de
personal, necesare pentru plata salariilor pe luna septembrie 2013 la Asistenții personali al persoanelor cu
handicap grav cap.68.02.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate, respectiv referatul nr. 6541/2013 înaintat
de Direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 6073/2013 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 23.09.2013.
Luând în considerare prevederile 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.

HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2013, după cum urmează:
CHELTUELI:.................................................................................................................................................................................0
Cap.51.02.01.03/10,01,01”Autoritati executive/Salarii de baza.....................……...…..…....................….(- 16000 lei)
Cap.51.02.01.03/10,01,12”Autoritati executive/Indemniz platite unor pers. din afara unitatii....(- 14000 lei)
Cap.51.02.01.03/10,01,12”Autoritati executive/Alte sporuri........................................................................(- 3100 lei)
Cap.51.02.01.03/10,03,01”Autoritati executive/Contrib. De asig.sociale de stat....................................(- 1750 lei)
Cap.51.02.01.03/10,03,03”Autoritati executive/Contrib de asig soc. De sanatate..................................(- 2000 lei)
Cap.51.02.01.03/10,03,06”Autoritati executive/Contrib pt.concedii si indemnizatii............................(- 3250 lei)
Cap.61.02.03.04/10,01,01”Politia locala/Salarii de baza................................................................................(- 1150 lei)
Cap.61.02.03.04/10,01,30”Politia locala/Alte drepturi salariale in bani.....................................................(- 600 lei)
Cap.67.02.03.02/10.01.01”Biblioteci publice/salarii de baza”…………………………………………....…..............1450 lei
Cap.67.02.03.02/10.01.30”Biblioteci publice/Alte drepturi salariale in bani”…............................................300 lei
Cap.67.02.03.02/10.03.01”Biblioteci publice/Contrib.de asig.sociale de stat”…............................................150 lei
Cap.67.02.03.02/10.03.03”Biblioteci publice/Contrib.asig de sanatate”….……..................................................50 lei
Cap.67.02.03.02/10.03.06”Biblioteci publice/Contrib.pt.concedii si indemnizatii”…….................................50 lei
Cap.67.02.03.06/10.01.01”Case de cultura/Salarii de baza”……………………………………………...................(-7000 lei)
Cap.68.02.05.02/10.01,01”Asistenta sociala in caz de invaliditate/Salarii de baza”…........................… 51200 lei
Cap.87.10.50/10,01,01 “Alte actiuni economice/Salarii de baza...................................................................(- 4350 lei)
Cap.67.02.03.06/20.06.01”Case de cultura/Delegatii............................................................................................1500 lei
Cap.67.02.03.06/20.30.30”Case de cultura/Alte chelt.cu bunuri si servicii.......................................... .....(-1500 lei)

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din
cadrul Primăriei Orașului Huedin..
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Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiș Horea Dorin

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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