
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

                 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a UAT oraș Huedin, prin 

majorare cu suma de 800.000 lei, aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 

a Spitalului orășenesc Huedin, prin majorare cu suma de 200.000 lei 

 
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 23.12.2020. 

Având în vedere adresa nr. CJR_TRZ_3894/21.12.2020 emisă de DRFP Cluj, înregistrată sub nr. 

9957/21.12.2020, prin care s-a repartizat orașului Huedin suma de 800.000 lei din Fondul de Rezervă bugetară 

la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2020, reprezentând sume defalcate din TVA 

pentru echilibrarea  bugetelor locale – cod.110206, pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare pe anul 2020. 

Ținând seama de referatul nr. 9958/21.12.2020 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 cheltuieli pe anul 2020 a UAT oraș Huedin, prin majorare cu suma de 800.000 lei, 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a Spitalului orășenesc Huedin, prin 

majorare cu suma de 200.000 lei. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9960/21.12.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare și agricultură la ședința din data de 23.12.2020. 

In 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. 

              H O T Ă R Ă Ș T E  

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a UAT oraș Huedin, 

prin majorare cu suma de 800.000 lei, astfel: 

VENITURI…………………………………………………………………………....800.000 lei 

110206 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale….....................800.000 lei  

CHELTUIELI………………………………………………………………………....800.000 lei 

Cap.510103/20.05.30,,Autorități executive/Alte obiecte de inventar……………..….150.000 lei 

Cap.660601/51.01.46 Spitale generale/Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor     curente din domeniul sănătății…………………………………….….200.000 lei 

Cap.840303/20.01.30 Străzi/Alte bunuri și servicii ptr. întreținere și funcționare…...450.000  lei 

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a Spitalului 

orășenesc Huedin, prin majorare cu suma de 200.000 lei. 

        Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotarâri se încredințează Direcția economică din cadrul 

Primăriei orașului Huedin. 

Nr.175/23.12.2020   

       Consilieri total:                 15 

       Consilieri prezenţi:                  14 

       Abtineri                                                      1 

       Votat pentru:     13 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                                       Cozea Dan 


