ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013, cu suma de 416.000 lei
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11.2013.
Având în vedere prevederilor art.49 din Legea 273/2006 Legea Finantelor Publice locale actualizată cu
modificările și completările ulterioare, respectiv referatul nr. 8212/25.11.2013 înaintat de Direcția economică
din cadrul Primăriei Huedin prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2013 cu suma de
416.000 lei.
Ținând seama de proeiectul de hotărâre nr. 8216/25.11.2013 înaintat de Primar și avizat de Comisia
economico – financiară la ședința din data de 25.11.2013.
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.
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2013, cu suma de 416.000 lei astfel:
VENITURI…………………………………………………………….....................................................………………. 416.000 lei
04.02.04 ”Cote defalcate din impoz.pe venitul incasat...................................................................266.000 lei
07.02.01.01”Impozit pe cladiri-PF”……………………………………...................................................….(-30.000 lei)
07,02.01.02”Impozit pe cladiri-PJ”…………………………………………………………………………………..150.000 lei
07.02.02.02”Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice”....................................................... 45.000 lei
07.02.02.03”Impozit pe terenurile extravilane”………………………………………….………….……...(-10.000 lei)
07.02.03”Taxe judiciare de timbru”...................................................................................................(-110.000 lei)
16.02.02.01”Impozit pe mijl.transport detinute de PF......................................................................10.000 lei
16.02.02.02”Taxa mijloace transport_PJ”………………………………………………………..………….…..(-30.000 lei)
30.02.05”Venituri din concesiuni si inchirieri”…………………………………………………………….….100.000 lei
42.02.34”Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire”.................................................................25.000 lei
CHELTUELI:……………………………………………………………….................................................………….……416.000 lei
Cap.51.02.01.03/50.04”Autoritati executive/Fond de rezerva bugetara
la dispozitia autoritatilor locale………………………………………………………………………………...…….528.650 lei
Cap.51.02.01.03/10.01.01 Autoritati executive/Salarii de baza”………………………………..…....(- 63000 lei)
Cap.51.02.01.03/10.03.01 Autoritati executive/Contributii sociale”…………………………...…… (-1000 lei)
Cap.54.02.10/10.01.01”Serv.publice comunitare de evid.persoanelor/Salarii…………..……..(- 1000 lei)
Cap.67.02.03.02/10.01.01”Biblioteci publice/salarii de baza”…………………………...…………….….(- 460 lei)
Cap.67.02.03.02/10.03.01”Biblioteci publice/contributii sociale”………………………....……..…….….460 lei
Cap.67.02.03.06/10.03 “Casa de Cultura/ Contributii sociale..........................................................(-3200 lei)
Cap.68.02.05.02/10.01.01”Asistenta sociala in caz de invaliditate/Salarii de baza”……….…(-55000 lei)
Cap.68.02.05.02/10.03.01”Asistenta sociala in caz de invaliditate/contributii sociale..………...6200 lei
Cap. 87.02.50/51.01.01 Alte acțiuni economice/Transferuri curente...............................................4350 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din
cadrul Primăriei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
prof. Pavel Cosmin
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