R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarea bugetului local pe anul 2018 - Sursa A și Sursa E - între capitole și aliniate
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2018.
Având în vedere analiza creditelor bugetare pe capitole, titluri și aliniate de cheltueli precum și
situația plăților efectuate la data de 28.08.2018, sa constatat necesitatea suplimentării creditelor bugetare
la unele aliniate de cheltueli prin diminuare de credite de la alte aliniate unde nu s-au angajat cheltueli.
Ținând seama de referatul nr. 7520/28.08.2018 înaintat de director executiv economic Pandrea
Rodica, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 - Sursa A și Sursa E între
capitole și aliniate.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7549/29.08.2018 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 31.08.2018.
Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 5, 6, 7, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale actualizată 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, cu modificările la zi
HOTĂR ĂȘTE
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 - Sursa A între capitole și aliniate, după
cum urmează:
CHELTUELI:………………………………………………………………….……....................……..0
Cap.510103/200105 “Autoritati executive/Combustibil”………………………………….………8.000 lei
Cap. 510103/201900” Autoritati executive /Contributii ale administratiei publice locale la
realizarea unor lucrari si servicii de interes public local…………………………….........………..5.000 lei
Cap. 510103/200200” Autoritati executive /Reparatii curente…………………….………….....(13.000 lei)
Cap. 510103/203030” Autoritati executive/Alte cheltueli cu bunuri si servicii…………..……(147.000 lei)
Cap. 610304/200105 “Politia locala/Combustibil”…………………………………………...……4.000 lei
Cap. 610304/200601 “Politia locala/ Deplasari”……………………………………………….....(4.000 lei)
Cap.660800/100101 “Servicii de sanatate publica/ Salarii de baza”…………………………..........(500 lei)
Cap.660800/100307 “Servicii de sanatate publica/Contributie asiguratorie pt.munca”… ………...500 lei
Cap. 670306/200105 “Casa Cultura/Combustibil”……………………………………………….15.000 lei
Cap. 680502/570201 “Asistenta sociala in caz de invaliditate/Ajutoare sociale in numerar…......90.000 lei
Cap.740501/200104 “Salubritate/ Apa,canal,salubritate.................................................................42.000 lei
Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 - Sursa E între capitole și aliniate,
după cum urmează:
CHELTUELI:……………………………………………………………...............……......…….…….0
Cap.875000/200103 “Alte acțiuni economice/Iluminat……………………..……................……20.000 lei
Cap.875000/200104 “Alte actiuni economice/ Apa,canal,salubritate……….…….................…….8.000 lei
Cap.875000/2002 “Alte actiuni economice/ Reparatii curente……………….……................… (28.000 lei)
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primariei Huedin.
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