ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trimestrul IV - 2014
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.12.2014.
Având în vedere Bugetul de Venituri și Cheltueli pe anul 2014 Sectiunea “Venituri” și încasarile realizate
conform contului de executie pe 11 luni, precum și a prevederilor art.49 alin (6-7) din Legea 273/2006 Legea Finanțelor
Publice locale actualizată cu modificarile și completările ulterioare, (6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt
însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii
clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii
clasificaţiei bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare, (7) Virările de credite bugetare, în
condiţiile prevederilor alin. (4) şi (5), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, respectiv
referatul nr. 9465/08.12.2014 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea
rectificării bugetului local pe trim. IV al anului 2014, cu suma de 103.000 lei.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 9468/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități
economico – financiare la ședința din data de 09.12.2014.
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 trimestrul IV - 2014, cu suma de 103.000 lei astfel:
VENITURI.................................................................................................................................................................... ( - 103.000 lei)
03180 “Impoz.pe venit.din transfer proprietatilor imobiliare.....................................................................10.000 lei
070102”Impozit cladiri pers.juridice”...........................................................................................................( - 130.000 lei)
070201”Impozit teren persoane fizice”.............................................................................................................(-10.000 lei)
160201”Impozit mijloace transp.pers.fizice”..................................................................................................(-20.000 lei)
160202”Impozit mijl transp. Pers.juridice”.....................................................................................................(-10.000 lei)
300530”Alte venituri din concesiuni si inchirieri”...........................................................................................37.000 lei
185000”Alte impozite si taxe”..................................................................................................................................22.000 lei
300802”Venituri din dividende de la alti platitori”.......................................................................................(-24.000 lei)
340200”Taxe extrajudiciare de timbru”...............................................................................................................22.000 lei
CHELTUELI.................................................................................................................................................................( - 103.000 lei)
cap.545000/203030”Alte servicii publice generale/Alte cheltueli cu bunuri si servicii”.............( - 103.000 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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