R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in suma de 300.000 lei din Bugetul Local al Orasului Huedin
2020- sursa A–sectiunea de functionare pentru Spitalul Orășenesc Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2020.
Având în vedere adresa Spitalului Orășenesc Huedin nr. 6354/21.10.2020 înregistrată sub nr.8267, prin
care se solicită susținere financiară în vederea achitării plăților restante către furnizorii de bunuri și servicii și
achiziția de combustibil pentru perioada de iarnă.
Ținând seama de referatul nr. 8872/16.11.2020 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de Director
executiv economic în cadrul Direcâiei Economice a orașului Huedin, prin care propune aprobarea acordării unui
sprijin financiar în sumă de 300.000 lei Spitalului Orășenesc Huedin, din bugetul Local al orașului Huedin pe
anul 2020, în vederea achitării plăților restante către furnizorii de bunuri și servicii și achiziția de combustibil
pentru perioada de iarnă.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 8887/16.11.2020 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități econbomico – financiare la ședința din data de
In temeiul prevederilor O.U.G nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, art.
49, alin. 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată cu modificările și completările
ulterioare, art. 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
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 300.000 lei, din Bugetul Local al Orașului
Huedin 2020- sursa A–secțiunea de functionare, pentru Spitalul Orășenesc Huedin.
Art.2. Se aprobă Rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltueli a Orasului Huedin-sursa A pe
anul 2020 între capitole și aliniate cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, astfel:
CHELTUELI:………………………………………………….…………….………………………..……0 lei
Cap.510103/200103 “Autoritati executive/Incalzit, iluminat si forta motrica………………………..(50.000 lei)
Cap.510103/200105 “Autoritati executive/Combustibil…………………………………….……….(-20.000 lei)
Cap.510103/200106 “Autoritati executive/Piese de schimb………………………………………….(30.000 lei)
Cap.510103/200130 “Autoritati executive/Alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare….….(40.000 lei)
Cap.510103/200200 “Autoritati executive/Reparatii curente”…………………………………….....(60.000 lei)
Cap.510103/203030 “Autoritati executive/Alte cheltueli cu bunuri si servicii”…………………….(100.000 lei)
Cap.5101103/201900” Autorități executive/Contributie UAT în realizarea unor servvicii de interes local în baza
unor conventii sau contracte de asociere......................................................................................................100 lei
Cap.510103/202500,, Autorități executive/Cheltuieli judiciare derivate în acțiuni potrivit dispozitiilor
Legale ........................................................................................................................................................(-100 lei)
Cap.660601/510146 “Sanatate / Transferuri din bugetul local pentru finantarea cheltuelilor
curente din domeniul sanatatii…………………………………………………………………….…. 300.000 lei
Art.3.Se aprobă Rectificarea Bugetului de venituri si cheltueli-Sectiunea de Functionare pe anul 2020 al
Spitalului Orasenesc Huedin cu suma de 300.000 lei .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin.
Nr.145/27.11.2020
Consilieri total:
15
Consilier demisionar:
1
Consilieri prezenţi:
13
Consilieri absenti:
1
Votat pentru:
13
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Contrasemnează, Secretar General UAT,
Schvarcz Tibor
Cozea Dan

