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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

        H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Listei de investiții la obiectivul - Finalizare Modernizare Baza 

Sportivă str A.Iancu Huedin, cu suma de 25.000 lei, rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltueli 
pe anul 2017-Sursa A, cu suma de 25.000 lei

               Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
         Având în  vedere Nota  de  fundamentare nr.  6656/19,07,2017 a  Compartimentului  de  achiziții
publice  referitoare la  obiectivul  de  investiții  “ Finalizare  Modernizare  Baza  Sportivă  str  A.Iancu
Huedin,   prin  care  se  propune  aprobarea  suplimentării   creditelor  bugetare  aferente  obiectivului
Finalizare Modernizare Baza Sportivă str A.Iancu Huedin cu suma de  25.000 lei.
 In  urma  analizarii  contului  de  executie  a  veniturilor  și  cheltuelilor  la  data  de  30.06.2017,
necesitatea rectificarii  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 activității până la finele anului
2017,  totodată ținând cont  de prevederile  art.49 din  Legea  273/2006 Legea  Finanțelor Publice locale
actualizată cu modificările și completările ulterioare: alin.(4) Virările de credite bugetare de la un capitol
la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe
baza justificărilor  corespunzătoare ale ordonatorilor  principali  de credite,  şi  se pot  efectua înainte de
angajarea cheltuielilor.

Alin.(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între programele
aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol,  legii bugetului de stat sau legii de
rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
 Alin.(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi
privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum
şi a programului de la  care se disponibilizează şi,  respectiv,  a capitolului  şi  subdiviziunii  clasificaţiei
bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare.

 Ținând seama  de referatul nr. 6698/20.07.2017 înaintat de direcția economică din cadrul Primă
riei orașului Huedin.

  Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 6723/20.07.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 21.07.2017.

 Luând în considerare prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
actualizata cu modificările și completările 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.
    Depun prezentul 

              PROIECT DE HOTĂRÂRE

  Art.1 Se  aprobă rectificarea Listei  de  investiții la obiectivul - Finalizare Modernizare Baza
Sportivă str A.Iancu Huedin, cu suma de 25.000 lei;
             Art. 2. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2017-Sursa A, cu
suma de 25.000 lei după cum urmează:
VENITURI..................................................................................................................................25.000 lei

30.05.30 Venituri din concesiuni și închirieri..............................................................................25.000 lei

CHELTUELI:…………………………………………...........................................................  25.000 lei

Cap.67.05.03/71.01.30”Intreținere  grădini  publice,  baze  sportive  și  de  agrement”/Alte  active  fixe
…..................................................................................................................................................25.000 lei
          Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează   Directia economica din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.
Nr.94/27.07.2017               Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Biro Lajos                        Cozea Dan
LS………………………


