
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 

         H O T Ă R Â R E 

          privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltueli pe trim.IV. 2018 la Grădinița cu 

Program Prelungit ,, Prichindeii Veseli'' Huedin 

 

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 28.09.2018. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 49/20.09.2018  a Gradiniței cu P.P 

,,Prichindeii Veseli'' Huedin, înregistrată sub nr. 8183/21.09.2018 privind avizarea rectificării Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 între capitol și aliniate. 
 Tinând seama de referatul nr. 8205/21.09.2018 înaintat de director executiv economic Pandrea 

Rodica, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltueli pe trim.IV. 2018 la 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Prichindeii Veseli ''Huedin între capitol și aliniate. 

 Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 8212/21.09.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 24.09.2018.  

 Luând în considerare 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 

                       H O T Ă R Ă Ș T E  

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltueli pe trim.IV. 2018 la Grădinița 

cu Program Prelungit ,, Prichindeii Veseli'' Huedin, între capitol și aliniate, după  cum urmează: 

TOTAL CHELTUIELI ……………………………......………………................……….........…... (0 lei )                         

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE……………....................……………………………...........…( 0 lei) 

Titlu II – Bunuri si servicii  ……………………...........................................……..………............….0 lei 
>  A 650301/200102-Invatamant prescolar –Materiale de curatenie ……………….......................1.000 lei  
 

>  A 650301/200104-Invatamant prescolar-Apa, canal, salubritate………………………..............1.000 lei 

 
>  A 650301/200107-Invatamant prescolar-Transport……………………….…….................…..(-4.000 lei) 

 

>  A 650301/200108-Invatamant prescolar-Posta,telecom, internet….....…….........…….............(-1.000 lei) 

 
>  A 650301/200109-Invatamant prescolar-Materiale si prestari servicii cu character functional…(-500 lei) 

 

>  A 650301/200130-Invatamant prescolar-Alte bunuri si serv.pt.intretinere si functionare…..…..1.800 lei 
 

>  A 650301/200200-Invatamant prescolar-Reparatii curente…………...........................................2.000 lei 

 

>  A 650301/200601-Invatamant prescolar-Deplasari……………………........................………..(- 500 lei) 
 

>  A 650301/201300-Invatamant prescolar-Pregatire profesionala………………….........……..(-1.000 lei) 

 
>  A 650301/201400-Invatamant prescolar-Protectia muncii…………………...………………...( -300 lei) 

 

>  A 650301/203030-Invatamant prescolar-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii…..………………1.500 lei 
  Art.2. Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din  

cadrul Primăriei Orașului Huedin și Grădinita cu P.P. ,,Prichindeii Veseli'' Huedin. 

 

Nr.135/28.09.2018     Consilieri total:   15 
       Consilieri prezenţi:  14 

                   Consilieri absenți    1 

       Votat pentru   14 
 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Andriescu Mihai                           Cozea Dan 


