ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe trim. IV 2014, cu suma de 238.000 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2014
Având în vedere adresa nr. 50697/3672/09.10.2014 a D.GRFP Cluj înregistrată sub nr. 7789/13.10.2014
privind modificareasumelor defalcate din TVA și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2014, prin
suplimentarea prevederilor trim.IV 2014,cu suma de 238 mii lei, prevederile art.49, alin5, 7 din Legea nr. 273/2006
Legea Finanțelor Publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare, respectiv referatul nr.
7820/14.10.2014 înaintat de Direcția economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea rectificării
bugetului local cu suma de 238 mii lei.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8094/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități
economico- financiare la ședința din data de 27.10.2014 .
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 trim.IV 2014, cu suma de 238.000 lei astfel:
VENITURI.......................................................................................................................................................238.000 lei
Cap. 11.02.02. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ
preuniversitar de stat( hotarari judecatorești)..................................................................................63.000 lei
Cap. 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau îndemnizații lunare...................................................................13.000 lei
Cap. 11.02.06 –Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.....................114.000 lei
Cap. 04.02.04 -Cote defalcate din impozitul pe venit......................................................................48.000 lei
CHELTUIELI: ............................................................................................................................................... .238.000 lei
Cap. 51.01.03/20.01.04 Autorități executive/ apa, canal, salubritate..................................... 12.000 lei
Cap. 51.01.03/20.30.30 Autorități executive/Alte cheltuieli cu bunuri și servicii........... ...30.000 lei
Cap.65.02./10.01 Invățămâmt/ Cheltuieli de personal ................................................................ ..63.000 lei
Cap.67.05.03/20.01.30 Intreținere drădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de
agrement/Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare....................................... ...50.000 lei
Cap.68.05.02/57.02.01 Asistența socială în caz de invaliditate/Aj. sociale în numerar..... 13.000 lei
Cap.84.03.03/20.30.30 Străzi /Alte cheltuieli cu bunuri și servicii........................................... 70.000 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,
Kapitan Zoltan
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