R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltueli pe trim.IV. 2019 a Liceului
Tehnologic Vladeasa Huedin Sursa A între aliniate
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019.
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administratie nr.26/14.10.2019 a Liceului Tehnologic
Vladeasa Huedin înregistrată sub nr. 9446/21.10.2019 privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și
Cheltueli pe annul 2019 – sursa A si a bugetului de venituri proprii Sursa E între capitole și aliniate.
Ținând seama de referatul nr. 9452/21.10.2019 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director
ex. economic în cadrul Direcției Economice al Orașului Huedin, prin care propune aprobarea rectificării
Bugetului local de venituri si cheltueli pe annul . 2019 a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin – sursa A,
intrea aliniate.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9460/21.10.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 21.10.2019.
Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 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 de venituri si cheltueli pe annul 2019 a Liceului
Tehnologic Vladeasa Huedin – intre aliniate – Sursa A, dupa cum urmează:
TOTAL CHELTUIELI ………………………………………………………….………..….(- 1.773 lei )
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE…………………..…………..………………..……….(- 1.773 lei )
Titlu II – Bunuri si servicii …………………………...……………………………………..…….0 lei
>A 650402/200102-Invatamant secundar superior –Materiale de curatenir…………………….………....3.000 lei
> A 650402/200103-Invatamant secundar superior –Incalzire…………………..……………………..……. (-60972 lei)
> A 650402/200108-Invatamant secundar superior/Posta, internet………………………………………….…4500 lei
> A 650402/200130-Invatamant secundar superior/Alte bunuri si serv ptr intretinere si funct…28.172 lei
> A 650402/200200-Invatamant secundar superior –Reparatii curente …………………………….…….10.500 lei
> A 650402/200530-Invatamant secundar superior –Obiecte de inventar …………….……….……….. 14000 lei
> A 650402/200601-Invatamant secundar superior –Deplasari ……………………….………….……………… 800 lei
Titlu IXI.-Cap.57 –Ajutoare sociale………….…………………………………………….. …(- 1773 lei)
> A 650402/570201-Invatamant secundar superior/Ajutoare sociale……………………….……………….(-1773 lei)
Art.2. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri proprii pe trim.IV. 2019 a Liceului
Tehnologic Vladeasa Huedin intre aliniate - sursa E, dupa cum urmeaza:
> E 650402/200130-Invatamant secundar superior –Alte bunuri si servicii……………………………….20.000 lei
> E 650402/200530-Invatamant secundar superior –Obiecte de inventar……………………………….… 3.200 lei
> E 650402/200200-Invatamant secundar superior –Reparatii curente………………………………….(-23.200 lei)
Art. 3. Aprobarea rectificarii bugetului consolidate de venituri proprii-sursa E pe trim.IV 2019 al
UAT Oras Huedin.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Liceul O.Goga Huedin și
Directia economică din cadrul Primariei orașului Huedin.
Nr.147/28.10.2019
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
15
Votat pentru:
15
Preşedinte de şedinţă,
Farkas Marius
LS………………………

Contrasemnează Secretar General UAT,
Cozea Dan

