R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltueli al orașului Huedin - sursa A, pe
trim.II.2020, cu suma de 116.900 lei

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2020.
Având în vedere -Contractul pentru decontarea din bugetul Ministerului Sanatatii, a cheltuelilor
aferente carantinei instituționalizată conform prevederilor H.G. nr.201/2020 încheiat între D.S.P Cluj și
Orașul Huedin nr.4976/09.04.2020, respectiv nr. 3117/08.04.2020 - Contractul pentru asigurarea unui
spațiu amenajat pentru carantină în Orașul Huedin, în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul
României din zonele afectate de COVID-19, încheiat în temeiul H.G. nr.201/2020 între Orașul Huedin și
SC MONTANA TOURS SRL nr.2984/01.04.2020, Actul adițional nr.1/04.05.2020 la contractual
nr.2984/01.04.2020; -Factura nr.120/18.05.2020 emisă de SC MONTANA TOURS SRL, înregistrată în
Registratura UAT Oraș Huedin sub nr.3818/19.05.2020 privind serviciile de cazare și masă aferente
perioadei 01.05.2020-17.05.2020 în valoare totală de 116.900 lei.
Ținând seama de referatul nr. 3916/22.05.2020 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director
ex. economic în cadrul Direcției Economice a Orașului Huedin, prin care propune aprobarea rectificării

Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli - Sursa A pe trim.II cu suma de 116.900 lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3933/22.05.2020 înaintat de primar și avizat de comisia
economică la ședința din data de 25.05.2020.

Luând în considerare prevederile art. 20-21 din OUG nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului de
stat pe anul 2020, H.G nr. 201/2020, 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
HOTARĂȘTE
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltueli al orasului Huedin - sursa A pe
trim.II. 2020 cu suma de 116.900 lei, astfel:
VENITURI:…………………………………………………………………………….....…….116.900 lei
Cod.A.42.80.00„Subventii de la Bugetul de stat pentru decontarea cheltuelilor pentru carantina116.900 lei
CHELTUELI:………………………………………….…………….………………………….116.900 lei
Cap.61.05.00/20.30.30 “Protectie civila/Alte cheltueli cu bunuri si servicii………….…………116.900 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economică din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Cozea Marinela
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Cozea Dan

