R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Rectificării bugetului de venituri și cheltueli – Sursa A pe anul 2020, între aliniate.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2020.
Având în vedere Contul de execuție a bugetului local din data de 14.12.2020 referitor la
veniturile încasate în anul 2020 raportate la veniturile estimate a se încasa în bugetul inițial al anului
2020;
Ținând seama de referatul nr. 9733/15.12.2020 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de
Director executiv economic în cadrul Direcției Economice a orașului Huedin, prin care propune
aprobarea Rectificării bugetului de venituri și cheltueli – Sursa A pe anul 2020, între aliniate.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9740/16.12.2020 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru activități economico – financiare și agricultură la ședința din data de 18.12.2020.
În temeiul prevederilor art. 49, alin. 4, 5, 7 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale
cu modificările și completările ulterioare, art. 129, alin.1, 2, lit.d, alin. 4, lit.a, art.139, și art. 196,
alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂȘTE
Art.1.Se aprobă Rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltueli - sursa A pe anul 2020,
între aliniate, astfel:
VENITURI:………………………………………………………………………………………..0 lei
070102”Impozit și taxa pe clădiri personae juridice”………………………………………110.000 lei
070201 “Impozit pe teren personae fizice”……………………………..………..………...(-38.000 lei)
070203 “Impozit pe teren extravilan”……………………………….……………..………….4.000 lei
070300 “Taxe juridice de timbre”………………….………………………..…….……...(-174.000 lei)
185000 “Alte impozite și taxe”………………………………………………………….....(-75.000 lei)
300530 “ Alte venituri din concesiuni și închirieri”…………………………………….….244.500 lei
300802 “Venituri din dividend de la alți plătitori:………..……………………..………….. 10.500 lei
330800 “ Venituri din prestări servicii”………………………………..………….………...(25.000 lei)
350102 “ Venituri din amenzi”…………………………………………………….………..(60.000 lei)
365000 “Alte venituri”…………………………..………………………………….….……...8.000 lei
423400 “Subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire”……………..……….…………(-5000 lei)
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredințează Directia economică din
cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

