R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019-Sursa A, cu suma de 137.000 lei
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.
Având în vedere adresa CJR-TRZ.2060/26.08.2019 referitor la rectificarea indicatorilor repartizați
conf. O.G.12/2019 în sumă de 131 mii lei, Nota de fundamentare nr.7727/30.08.2019 privind acordarea
din bugetul local a sumei de 117.000 lei reprezentand subventie pentru acoperirea diferentei de prêt la
energia termica aferenta anului 2019; Hotararea Consiliului Local nr,112/23.08.2019 privind alocarea
sumei de 20.000 lei pentru participarea la faza finala a Cupei AOR editia III-2019 a echipei de fotbal a
Primariei Orasului Huedin;
Ținând seama de referatul nr. 7759/30.08.2019 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de
Director ex. economic in cadrul Direcției Economice al Orașului Huedin, prin care propune aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2019-Sursa A, cu suma de 137.000 lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7838/02.09.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 04.09.2019.
Luând în considerare prevederile art.49, alin. 4, 5, 7 din Legea nr.273/2006 actualizata cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.a, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019-Sursa A, cu suma de 137.000 lei, astfel:
TRIM.III
VENITURI:……………………………………………………………………………....137.000 lei
110206 Sume defalcate din TVA ptr. Echilibrarea bugetelor locale……………………….131.000 lei
070300 Taxe judiciare de timbre………………………………………………………..…….6.000 lei
CHELTUELI:………………………………………………………………………..……137.000 lei
Cap.670306/592200 Casa Cultura/Actiuni cu character stiintific si social-cultural
(Participarea la faza finala a Cupei AOR editia III-2019 a echipei de fotbal a
Primariei Orasului Huedin)………………………………………………………….……...20.000 lei
Cap.810600/400300 “En.termica/ Subventii pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif..117.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică din
cadrul Primariei orașului Huedin.
Nr.114/04.09.2019

Preşedinte de şedinţă,
Farkaș Marius
LS………………………

Consilieri total:
15
Consilieri prezenti:
14
Consilieri absenți:
1
Votat pentru:
14
Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Dan COZEA

