R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltueli pe trim.IV. 2018 a Liceului
Tehnologic Vladeasa Huedin, între capitol și aliniate
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018.
Având în vedere prevederile art.69 din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare – prevederile bugetare privind veniturile din donații și sponsorizări,
se rectifică după încasarea acestora.
Tinând seama de referatul nr. 8207/21.09.2018 înaintat de director executiv economic Pandrea
Rodica, prin care propune aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim.IV. 2018 a
Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin intre capitol și aliniate.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 8211/21.09.2018 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru activități economico - financiare la ședința din data de 24.09.2018.
Luând act de prevederile art. 49, alin. 5, 6, 7, art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale actualizată cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, cu modificările la zi
HOTĂR ĂȘTE
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli pe trim.IV. 2018 pe trim.IV.
2018 a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin intre capitol si aliniate, după cum urmează:
TOTAL CHELTUIELI ………………………………..………………………. (-100.000 lei )
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE…………………...….............….........……(-100.000 lei)
Titlu II – Bunuri si servicii ………......……………............................................………….46.500 lei
A 650402/200101-Invatamant secundar superior –Furnituri de birou ……………..…….……..500 lei
> A 650402/200102-Invatamant secundar superior –Materiale de curatenie ………….……. 1.500 lei
> A 650402/200130-Invatamant secundar superior - Alte bunuri si servicii …..................... 13.000 lei
> A 650402/200200-Invatamant secundar superior –Reparatii curente ……....................….27.000 lei
> A 650402/200530-Invatamant secundar superior –Obiecte de inventar .....................…….. 2.500 lei
> A 650402/200601-Invatamant secundar superior –Deplasari …………………………….. 2.000 lei
Titlu IX.-Cap.57-Asistenta sociala…………….…………………............................……(-100.000 lei)
> A 650402/570201-Invatamant secundar superior-Ajutoare sociale in numerar…………(-100.000 lei)
(Ajutor annual al copiilor cu problem integrati in invatamantul de masa)
Titlu XI.-Cap.59 -Alte cheltueli…….............…………...............................………………(-46.500 lei)
> A 650402/594000-Invatamant secundar superior –Sume aferente persoanelor cu handicap(-46.500 lei)
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din
cadrul Primăriei orașului Huedin și Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin.
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