R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltueli rectificat al Spitalului Orășenesc
Huedin pe trim III 2016, respectiv rectificarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli rectificat al
orașului Huedin pe trim III - 2016
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere adresa nr. 3780/18.08.2016 înaintată de Spitalul Orășenesc Huedin, înregistrată
sub nr. 6924/18.08.2016 și Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Orășenesc Huedin, prin
care solicită aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe trim III 2016, respectiv referatul nr.
6966/19.08.2016 înaintat de catre Direcția economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 6968/19.08.2016 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 22.08.2016.
Luând în considerare prevederile art.49 alin (5-7) din Legea 273/2006 Legea Finantelor Publice
locale actualizata cu modificarile si completarile 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 de venituri și cheltueli rectificat al Spitalului Orășenesc
Huedin pe trim III 2016 astfel:
VENITURI

5700 lei

33.10.31 “Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din
veniturilepropriiale Ministerului Sanatatii”…..…………............ ..........................................5700 lei
CHELTUIELI.........................................................................................................................5700 lei
Tiltu I Cheltuieli de personal
10.03.01 “Contributii asigurari sociale de stat”...................................................................-11.000 lei
10.03.06 “Contributii pentru concedii de .............................................................................11.000 lei
Tiltu II Cheltuieli cu bunuri si servicii..................................................................................5700 lei
20.01.01 “ Furnituri de birou”..............................................................................................-3.000 lei
20.01.02 Materiale de curatenie.............................................................................................7.500 lei
20.01.03 “ Incalzit, iluminat si forta motrica”....................................................................-75.000 lei
20.01.04 “ Apa, canal , salubritate”...................................................................................- 14.500 lei
20.01.06 “Piese de schimb”..................................................................................................-1.000 lei
20.01.07 “Transport”...........................................................................................................-10.000 lei
20.01.09 “Materiale si prestari de servicii cu caracter functional”........................................7.000 lei
20.01.30 “ Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”.....................................15.000 lei
20.04.01”Medicamente”.......................................................................................................24.900 lei
20.04.02 “Materiale sanitare”...............................................................................................15.200 lei
20.04.04 “Dezinfectanti”...........................................................................................................500 lei
20.05.30 “ Alte obiecte de inventar”.....................................................................................15.000 lei
20.09 “ Materiale de laborator”...........................................................................................-14.900 lei

20.13 “ Pregatire profesionala””............................................................................................4.000 lei
20.30.30 “ Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”...................................................................35.000 lei
Art.2. Se aprobă bugetul consolidat de venituri și cheltuieli rectificat al orașului Huedin pe trim.
III – 2016
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din
cadrul Primăriei Huedin.

Nr.81/30.08.2016

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Lazea Constantin

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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