R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2016- Sursa A, cu suma de 422.000 lei
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Ca urmare a analizării contului de executie a veniturilor și cheltuelilor la data de 15.09.2016,cât si
necesitatea rectificării și virării de credite de la un capitol bugetar la alt capitol, de la un aliniat la alt aliniat în cadrul
aceluiași capitol în vederea desfășurării în bune condiții a activitătți până la finele anului 2016.
Ținând seama de referatul nr. 7967/23.09.2016 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de director
executiv economic, prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, Sursa A,
cu suma de 422.000 lei, respectiv Nota de Fundamentare nr. 7925/2016 înaintată de insp. Dezsi Norbert privind
întocmirea Studiului de Fezabilitate și a Caietului de Sarcini pentru ,, Dotarea Ambulatorului de Specialitate din
cadrul Spitalului Orășenesc Huedin,,.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7990/26.09.2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 26.09.2016.
Luând în considerare prevederile art. 49, alin.4,5,6,7 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
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 Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2016-Sursa A, cu suma de
422.000 lei după cum urmează:
VENITURI....................................................................................................................................................422.000 lei
040100 Cote defalcate din impoz. Pe venit....................................................................................................153.000 lei
040400 Sume alocate din cotele defalcate din TVA.........................................................................................89.000 lei
070101 Impozit pe cladiri pers.fizice...............................................................................................................20.000 lei
070102 Impozit si taxa pe cladiri pers.juridice................................................................................................10.000 lei
070201 Impozit pe terenuri de la pers.fizice..................................................................................................100.000 lei
070203 Impozit pe terenul extravilan................................................................................................................5.000 lei
160201 Impoz.pe mijl transport pers.fizice......................................................................................................20.000 lei
330800 Venituri din prestari servicii................................................................................................................25.000 lei
CHELTUELI:…………………………………………………………..................................................... 422.000 lei
Cap.51.01.03/10,01,01”Autoritati executive/Salarii de baza ……………...........................................…....(-2.000) lei
Cap.51.01.03/20,01,09”Autoritati executive/Mater si prest servicii pentru intretinere si functionare........(-40.000) lei
Cap.51.01.03/20,01,30”Autoritati executive/Alte chelt cu bunuri si serv.ptr.intretinere si functionare......(-65.000) lei
Cap.51.01.03/20,19”Autoritati executive/Contributii ale administratiei publice locale la realiz unir lucrari. .5.000 lei
Cap.51.01.03/20,30,30”Autoritati executive/Alte cheltueli cu bunuri si servicii ….....................................100.000 lei
Cap.66,06,01/71,01,30”Spitale generale/Alte active fixe(SF.+Caiet sarcini pt.obiectiv”Dotarea Ambulatoriu
de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin.................................................................................150.000 lei
Cap.67,03,02/10,01,01”Biblioteca/Salarii de baza............................................................................................2.000 lei
Cap.67,05,03/20,01,09”Intretinere parcuri,zone verzi/Mater si prest. servicii pentru intret.si functionare .110.000 lei
Cap.68.05.02/57.02.01”Asistenta sociala in caz de invaliditate/Ajutoare sociale in numerar”....................100.000 lei
Cap.68.11/20,01,09 “Cresa/Mater si prest servicii pentru intretinere si functionare …................................ 10.000 lei
Cap.84.03.03/20.01.30”Strazi”/Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare...............................52.000 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din cadrul
Primăriei Huedin.
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