R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Rectificării Bugetului Local local al Orașului Huedin pe trim.III. 2020 - sursa A, între capitole
și aliniate.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 07.09.2020
Având în vedere:
- solicitările de sume pentru achiziția de material de igienizare și echipamente necesare evitării riscului
de contaminare cu virusul COVID 19 în vederea deschiderii în bune condiții a anului școlar trasmise de unitățile
de învățământ din Orașul Huedin, respectiv Liceul O Goga prin adresa nr.2208/02.09.2020; Liceul Tehnologic
Vladeasa Huedin prin adresa nr.1827/03.09.2020; Grădinița Prichindeii Veseli prin adresa nr.529/03.09.2020;
- Necesitatea rectificării bugetului local pe anul 2020 a Orașului Huedin între capitole și aliniate în
vederea desfășurării în bune condiții a activității;
Ținând seama de referatul nr.6666/04.09.2020 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director ex.
economic în cadrul Direcției Economice a Orașului Huedin, prin care propune aprobarea rectificării bugetului
local al Orașului Huedin pe trim.III. 2020 - sursa A, între capitole și aliniate.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 6670/04.09.2020 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 07.09.2020.
In temeiul prevederilor 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 OTARAS T E
Art.1. Se aprobă Rectificarea Bugetului Local al Orașului Huedin pe trim.III. 2020 - sursa A, între
capitole și aliniate astfel:
CHELTUELI:………………………………………….…………….……………………………….……0 lei
Cap.670306/592200 “ Case de cultura/Actiuni cu character stiintific si social-cultural”……….…..(-49000 lei)
Cap.510103/203030 “Autoritati executive/Alte cheltueli cu bunuri si servicii”………………..…. (-45.000 lei)
Cap.681100/200109 “Crese/Materiale si servicii cu character functional”….…………………..…. 19.000 lei
Cap.681100/200404 “Crese/Dezinfectanti”……………………………………………………………1.000 lei
Cap.840303/200130 “Strazi/ Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare “…………...….25.000 lei
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltueli al Liceului Teoretic O.Goga Huedin
pe trim.III. 2020.
Cap.650402/20.00 Invatamant/Cheltueli cu bunuri si servicii ( Liceu Teoretic O.Goga Huedin) ……17.000 lei
Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltueli al Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin
pe trim.III. 2020.
Cap.650402/20.00 Invatamant/Cheltueli cu bunuri si servicii (Liceul Tehnologic Vladeasa Huedin)..22.000 lei
Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltueli al Gradinitei Prichindeii Veseli Huedin
pe trim.III. 2020.
Cap.650301/20.00 Invatamant/Cheltueli cu bunuri si servicii ( Gradinita Prichindeii Veseli Huedin)..10.000 lei
Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltueli consolidat al Orașului Huedin,
pe trim.III. 2020 - sursa A, între capitole și aliniate.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin.
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