R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de Venituri si Cheltueli – sursa A pe anul 2020, între
capitole și aliniate cu incadrarea in creditele bugetare aprobate

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2020.
Având în vedere adresa Spitalului Orasenesc Huedin .nr.2133/23.03.2020 înregistrată sub

nr.2728/23.03.2020, prin care solicită susținere financiară în valoare de 200 mii lei în vederea asigurării de
material de protectie, dezinfectanți și alte cheltueli necesare desfășurării în condiții normale a activității

Spitalului orasenesc Huedin în contextual epidemiei de Coronavirus COVID-19.
Ținând seama de referatul nr. 2840/25.03.2020 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-sursa A pe anul 2020, între capitole și aliniate cu încadrarea în
creditele bugetare aprobate.
Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 2843/25.03.2020 înaintat de primar și avizat de
comisia economica la ședinta din data de 27.03.2020.

In baza prevederilor art.9, alin.2, din OUG nr. 29/18.03.2020, privind unele măsuri economice si
fiscal bugetare, in contextul actual, raspindirea virusului COVID – 19, art.49, alin. 4, 5, 7 din Legea
nr.273/2006 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 129, alin.1, 2, lit.d, alin. 4, lit.a,
alin.7, lit.h, 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 – sursa A pe anul 2020 intre
capitole si aliniate cu incadrarea in creditele bugetare aprobate, astfel:
CHELTUELI:……………………………………………………………………………….…………….……………….………………0 lei
Cap.610500/200109”Protectie civila/Materiale si prestari servicii cu character functional……..50.000 lei
Cap.660601/510146 “Sanatate / Transferuri din bugetul local pentru finantarea cheltuelilor
curente din domeniul sanatatii…………………………………………………………………………………………….. 200.000 lei
Cap.670306/592200 “Case de cultura/Actiuni cu character stiintific si social-cultural……………(-150.000 lei)
Cap.675000/592200 “Alte servicii in domeniul culturii,recreerii si religiei/ Actiuni cu character
stiintific si social-cultural…………………………………………………………………………………………………...(-100.000 lei)

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din
cadrul Primariei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Cozea Marinela

Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
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Consilieri absenti
1
Votat pentru:
14
Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

