R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltueli pentru anul 2019 a
Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin – sursa A
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019.
Având în vedere adresa nr. 4092/12.12.2019 înaintată de Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin,
înregistrată sub nr.11147/13.12..2019 și Hotararea Consiliului de Administratie nr.39/05.12.2019 privind
avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltueli pe anul 2019 sursa A.
Ținând seama de referatul nr. 11185/13.12.2019 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 și cheltueli pentru anul 2019 a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin – sursa
A între aliniate.
Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 11205/13.12.2019 înaintat de primar si avizat de
comisia pentru activitati economico – financiare la ședinta din data de 16.12.2019.
In temeiul prevederilor 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.
H OTARASTE
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltueli pentru anul 2019 a Liceului
Tehnologic Vladeasa Huedin – sursa A, între aliniate după cum urmează:
TOTAL CHELTUIELI ………………………………………………………………………….(0 LEI )
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE…………………..……………………………….……(-1.773 lei)
Titlu II – Bunuri si servicii ………………………………………….………………….…..…….0 lei
>A 650402/200101-Invatamant secundar superior/Furnituri de birou……………………..….…..(-5 lei )
>A 650402/200102-Invatamant secundar superior –Materiale de curatenie…………….….…..(-355 lei)
> A 650402/200103-Invatamant secundar superior –Incalzire……………………..….….…. (-6000 lei)
> A 650402/200105-Invatamant secundar superior-Combustibil………………….………..….(-200 lei)
> A 650402/200108-Invatamant secundar superior/Posta, internet………………………..….(-3000 lei)
> A 650402/200109-Invatamant secundar superior/Mater .pt intretinere si functionare…..…. (- 178 lei)
> A 650402/200130-Invatamant secundar superior/Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare……………………………………………………………………………….…. .(-10.000 lei)
> A 650402/200530-Invatamant secundar superior –Obiecte de inventar ………….……….. (- 500 lei )
> A 650402/201300-Invatamant secundar superior-Pregatire profesionala……………….….(-1.500 lei)
> A 650402/203030-Invatamant secundar superior –Alte chelt cu bunuri si servicii……...…...(-100 lei)
> A 650402/200104-Invatamant secundar superior-Apa,canal,salubritate………………..……..2999 lei
> A 650402/200200-Invatamant secundar superior-Reparatii curente……………..…….……18.639 lei
> A 650402/200103-Invatamant secundar superior-Deplasari…………………………….…….. 200 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din
cadrul Primăriei orașului Huedin si Liceul Tehnologic ,, Vladeasa,, Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Schvarcz Tibor
LS………………………

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

