
                                                                                                                                                                                                                                            
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 cheltueli pe anul 2016 cu suma  de 308.000 lei
lei

 Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 

 Având în  vedere adresa  nr.  CJR-TRZ-33481/19,08,2016 a  DGRFP Cluj  privind  modificarea
repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru acordarea unor diferențe salariale personalului
didactic cf.Legii 85/2016 pe trim.III 2016 in suma de 308 mii lei, precum și suplimentarea de credite de
personal pe trim.III,2016 prin diminuarea creditelor din trim IV.2016 in suma de 650 mii lei pentru plata
salariilor pt.luna august 2016 am procedat la rectificarea bugetului local cap.6502 Invatamant  cu suma de
308 mii lei.

 Ținând  seama  de  referatul  nr.  7300/02.09.2016  înaintat  de  direcția  economică  din  cadrul

Primăriei Huedin prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local cu suma de 308 mii lei.

  Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7309/02.09.2016 înaintat de primar și avizat de comisia

de activități economico – financiare la ședinta din data de 05.09.2016.

  Luând în considerare prevederile 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.

         H O T A R A S T E

Art.1 Se aprobă  rectificarea  bugetului local  cap.6502 Invățământ cu suma de 308 mii lei, astfel:
- mii lei - 
Explicatii Total Trim.I.

2016

Trim.II. 2016 Trim.III.
2016

Trim IV. 2016

VENITURI-
COD.11.02.02

308000 308000 0

CHELTUELI-
CAP.6502-  Titlu  10
Chelt personal

308000 958000 -650000

Venituri:COD.11.02.02-Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt descentraliz.........308.000 lei

Cheltueli:...........................................................................................................................308.000 lei

cap.6502/10 Invatamant/Chelt de personal ….................................................................. 308.000 lei 

diminuarea prevederilor bugetare cheltuieli personal din trim.IV.2016.........................(- 650.000 lei )          

-suplimentarea prevederilor bugetare chelt.personal din trim III .2016 …....................... 650 mii lei .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din  
cadrul  Primăriei Huedin.
Nr.87/05.09.2016 Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Lazea Constantin                         Cozea Dan

 LS……………………………


