R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Rectificarii Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli – sursa A, pe trim. III. 2020 cu suma de
800.000 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020
Având în vedere adresa DGRFP nr. CJR_TRZ_2718/17.09.2020 privind suplimentarea sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, în conformitate cu prevedrile H.G.nr.758/2020 privind
alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul
2020, prin care s-a alocat Orașului Huedin suma de 800 mii lei;
Ținând seama de referatul nr.7225/18.09.2020 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director ex.
economic în cadrul Direcției Economice a Orașului Huedin, prin care propune aprobarea rectificării bugetului
local de venituri și cheltuieli - Sursa A pe trim.III. 2020, cu suma de 800.000 lei.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 7226/18.09.2020 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 21.09.2020.
In temeiul prevederilor H.G. nr. nr. 758/2020 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă ugetară
la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 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
HOT ĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă Rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli – sursa A, pe trim. III. 2020 cu
suma de 800.000 lei, astfel:
VENITURI:……………………………………….………………….…………………………...…..800.000 lei
11.02.06 “Sume defalcate din TVA pentru echilibrare bugete locale an 2020”………..…..….....…....800.000 lei
CHELTUELI:……………………………………..…………….…………….………………………800.000 lei
Cap.510103/200103 Autoritati executive/Incalzit,iluminat si forta motrica………..…………………..63.000 lei
Cap.510103/203030 Autoritati executive/Alte chelt cu bunuri si servicii…………….……………....140.000 lei
Cap.610304/200105 Politia locala/Carburanti si lubrifianti…………………………………………….. 3.000 lei
Cap.610304/200501 Politia locala/Uniforme si echipament……………………………………………20.000 lei
Cap.610304/200530 Politia locala/Alte obiecte de inventar………………………………………….…. 4.000 lei
Cap.660800/200102 Servicii de sanatate publica/Materiale de curatenie……….…………………….…2.000 lei
Cap.660800/200109 Servicii de sanatate publica/Materiale si prestari servicii cu caracter functional.…2.000 lei
Cap. 660800/200401 Servicii de sanatate publica/Medicamente………………….....…………….….…2.000 lei
Cap. 660800/200402 Servicii de sanatate publica/Materiale sanitare……………..………………….….2.000 lei
Cap.660800/200404 Servicii de sanatate publica/Dezinfectanti…………………….……………….…..2.000 lei
Cap.660800/200530 Servicii de sanatate publica/Alte obiecte de inventar…………………………….. 2.000 lei
Cap.681100/200102 Crese/ Materiale de curatenie……………………….……………………………..2.000 lei
Cap.681100/200103 Crese/ Incalzit,iluminat si forta motrica………………………………………….10.000 lei
Cap.681100/200130 Crese/Alte bunuri si servicii ptr. Intretinere si functionare………………………..2.000 lei
Cap.681100/200404 Crese/ Dezinfectanti……………………………………………………………….2.000 lei
Cap.681100/200530 Crese/ Alte obiecte de inventar……………………………………………………2.000 lei
Cap.700600/200103 Iluminat public/ Incalzit,iluminat si forta motrica…….………………….……...20.000 lei
Cap. Cap.700600/200130 Iluminat public/ Alte bunuri si servicii ptr. Intretinere si functionare….….50.000 lei
Cap.840303/200109 Strazi/ Materiale si prestari servicii cu caracter functional……..……………….40.000 lei
Cap.840303/200130 Strazi / Alte bunuri si servicii ptr. Intretinere si functionare………………….....70.000 lei
Cap.840303/200200 Strazi/ Reparatii Curente……….…….……………...………………….………360.000 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin.
Nr.117/24.09.2020
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
13
Consilieri absenti:
2
Votat pentru:
13
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează, Secretar General UAT,
Resteman Florineta
Cozea Dan

