ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRARE
privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri si Cheltueli pe anul 2017-Sursa A cu suma
de 790.000 lei
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere: - Procesul Verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma
fenomenelor hidrometeorologice (furtuni) in Orasul Huedin la data de 17.09.2017. nr.15575/8556/19,09,2017:
- Liceul Teoretic O.Goga-31 mii lei; - Liceul Tehnologic Vladeasa - 31 mii lei - Casa de Cultură Huedin - 16
mii lei; - Spitalul Orasenesc Huedin-700 mii lei; - Primaria Huedin-12 mii lei;
- Hotărârea nr.673/21.09.2017 privind alocarea sumei de 790 mii lei pentru Orașul Huedin din Fondul
de Interventie la dispozitia guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017,pentru înlaturarea efectelor
calamitatilor naturale produse de furtuni;
Tinand seama de referatul nr. 8738/25.09.2017 înaintat de Ec Pandrea Rodica în calitate de Director
ex.economic în cadrul Directiei Economice al orasului Huedin prin care propune aprobarea rectificarii
bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 – Sursa A, cu suma de 790 mii lei.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.8746/25.09.2017 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 26.09.2017.
Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 4(Virările de credite bugetare de la un capitol la alt
capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza
justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea
cheltuielilor),art.5, 6, 7, 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, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltueli pe anul 2017 a Consiliului Local
Huedin - Sursa A, cu suma de 790 mii lei după cum urmează:
VENITURI:..........................................................................................................................790.000 lei
42.28.00 Subventii primite din Fondul de Interventie...........................................................790.000 lei

CHELTUELI:….............................……………….……….................................................790.000 lei
Cap.610500/2002 Protectie civila/Reparatii curente............................................................790.000 lei
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia economica din cadrul
Primariei orașului Huedin.
Nr.138/26.09.2017

Preşedinte de şedinţă,
Fărcaș Viorel
LS………………………
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