R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli - Sursa A pe anul 2020
între capitole și aliniate.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 13.07.2020
Având în vedere prevederile art. 49, lit. 4, 5, 7 din legea nr. 273/ 2006 actualizată cu modificările
și completările ulterioare.
(4) Virările de crerdite bugetare de la un capitol al clasificației bugetare și de la un program la
altul se aprobă de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzătoare ale ordonatorilor
principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele
aceluiași capitol, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de
rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele
instituțiilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
(7) Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin.4 și 5 se pot efectua începând cu
trimestrul al III-lea al anului bugetar.
Ținând seama de referatul nr. 4894/03.07.2020 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director
ex. economic în cadrul Direcției Economice a Orașului Huedin, prin care propune aprobarea rectificării
Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli - Sursa A pe anul 2020 între capitole și aliniate.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4912/06.07.2020 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 13.07.2020.
Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 4, 5, 7 din Legea nr. 273/ 2006 actualizata cu
modificările și completările ulterioare, art. 20-21 din O.U.G nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului de
stat pe anul 2020, 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
H OTARASTE
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltueli-sursa A pe anul 2020 între
capitole și aliniate astfel:
CHELTUELI:…………………………………………………………………………………….…………….…………………..…….…0 lei
Cap.610304/10.01.01 Politia locala/Salarii de baza………………………………………….(-13.500 lei)
Cap.610304/10.01.06 Politia locala/Alte sporuri…………………………………..……...…..13.500 lei
Cap.510103/10.01.01 “Autoritati executive/Salarii de baza……………..……………..…...(-48.000 lei);
Cap.541000/10.01.01 Alte servicii publice generale/Salarii de baza……………..……..……..8.600 lei
Cap.541000/10.03.07 Alte servicii publice generale/Contrib.asiguratorie ptr.munca…..………..200 lei
Cap.681100/10.01.01 Crese/Salarii de baza…………………………...………………….... 39.200 lei
Cap. 681100/20.01.09 Crese/Materiale si prestari servicii cu caracter functional…….…...….3.000 lei
Cap. 681100/20.05.30 Crese/Obiecte de inventar……………………………………..……..(-3.000 lei)
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Resteman Florineta

Contrasemnează, Secretar General UAT,
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