R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 – Sursa A, cu suma
de 16.000 lei
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Tinand seama de referatul nr. 9021/26.10.2016 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de
Director exexecutiv economic în cadrul Direcției Economice al Orașului Huedin, ca urmare a analizării
contului de execuție a veniturilor și cheltuelilor la data de 30.09.2016, de necesitatea rectificării și virării
de credite de la un capitol bugetar la alt capitol, de la un aliniat la alt aliniat în cadrul aceluiași capitol în
vederea desfășurării în bune condiții a activității până la finele anului 2016, prin care solicită aprobarea
rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 – Sursa A, cu suma de 16.000 lei.
Având în vedere proiectul de hotarare nr. 9074/2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședinta din data de 28.10.2016.
Luând în considerare prevederile art. 49, alin.4,5,6,7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale art.36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 – Sursa A, cu
suma de 16.000 lei astfel:
VENITURI..............................................................................................................................16.000 lei
040100 Cote defalcate din impozit pe venit.............................................................................16.000 lei
CHELTUELI:……………………………........................………....................................... 16.000 lei
Cap.610304/10,01,01”Politia locala/Salarii de baza …..........................................…...….(-19.000) lei
Cap.61,05/10,01,01”.Protectie civila/Salarii de baza .................................................................330 lei
Cap.61,05/10,01,06 Protectie civila/.Alte sporuri...................................................................(-180 lei)
Cap.61,05/10,03,01Contrib.unitatii la asig soc. Stat.................................................................(-150 lei)
Cap.66,08,00/10,01,01Servicii de sanatate publica/Salarii de baza.........................................15.000 lei
Cap.66,08,00/10,03,01 Servicii de sanatate publica/Contrib.unitatii la asig soc. Stat…...........2.200 lei
Cap.66,08,00/10,03,02 Servicii de sanatate publica/Contrib.angajator la fond.somaj....... ..........100 lei
Cap.66,08,00/10,03,03 Servicii de sanatate publica/Contrib.angajator la fond.sanatate...............750 lei
Cap.66,08,00/10,03,04 Servicii de sanatate publica/Contrib.angajator la fond risc 0,15%.............50 lei
Cap.66,08,00/10,03,06 Serv.de sanatate publica/Contrib.angajator la fond risc si accidente 0,85%..100 lei
Cap.67,03,02/10,01,01”Biblioteca/Salarii de baza.........................................................................400 lei
Cap.67,03,02/10,03,01” Biblioteca/ Contrib.unitatii la asig soc. Stat............................................300 lei
Cap.67,03,02/10,03,03” Biblioteca/ Contrib.unitatii la asig.soc.sanatate......................................100 lei
Cap.67,03,06/10,03,01”Casa de cultura/ Contrib.unitatii la asig soc. Stat....................................(-30 lei)
Cap.67,03,06/10,03,02”Casa de cultura/ Contrib.unitatii la fond somaj.........................................30 lei
Cap.68.05.02/57.02.01”Asistenta sociala in caz de invaliditate/Ajutoare sociale in numerar”.16.000 lei
Cap.74,05,01/20,01,30 Salubritate/Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.....79.800 lei
Cap.74,05,01/20,30,30 Salubritate/Alte cheltueli cu bunuri si servicii ….............................(-79.800 lei
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directia economică din cadrul
Primăriei orasului Huedin.
Nr.112/28.10.2016

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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