ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 - Sursa A, cu suma de 139 mii lei
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere Decizia directorului DGRFP Cluj Napoca 4685/23.11.2017 privind

modificarea sumelor defalcate din TVA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;
Ținând seama de referatul nr. 11354/06.12.2017 înaintat de către direcția economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin, prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 – Sursa A
cu suma de 751 mii lei.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 11373/06.12.2017 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 08.12.2017.
Tinand seama de 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
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017 - Sursa A cu suma de 751 mii lei, după cum
urmează:
VENITURI:.......................................................................................................................................751.000 lei
110202 “Sume defalcate din TVA pentru finantarea salariilor, sporurilor, învatamant ….…......….84.000 lei
110202 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea plății hotărâri judecatoresti invatamant.......... 259.000 lei
110206 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale…...……………..…..….......27.000 lei
040204 “Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.381.000 lei
CHELTUELI:………………………………………….......……………………….…….….…….751.000 lei
Cap.510103/203030”Autoritati executive/Alte cheltueli cu bunuri și servicii…….......….….….....408.000 lei
Cap.6502/10.01 “Invatamant/Salarii de baza”…....…………………………......……….…...........343.000 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția economică din
cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
prof. Matiș Horea - Dorin
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