
ROMANIA
ruDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

privind aprobarea rectifi cirii
36.000 lei

HO TARARE
bugetului local al orasului Huedin pe anul 2021-SursaA, cu suma de

Consiliul Local Huedin intrunit in qedinJa extraordinar| din data de 22.12.2021.

Av0nd in vedere adresa Directiei Generale Regionale a FinanJelor Publice Cluj nr.

CJR-TRZ-4057 /07 .12.2021, privind repartizarea pe unitdli administrativ teritoriale a sumelor

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale conform art.6,

alin' 9' 9.1, 9.2 din Legea Bugetului de Stat pe onul 2021, pentru oraqul Huedin actualizarea

indicatorilor este pozitivf, cu suma de 36.000 lei.

JinAad seama de referatul nr.10272116.12.2021inaintat de Pandrea Rodica in calitate de Director

ex.economic in cadrul Directiei Economice a Oragului Huedin, prin care solicita aprobarea rectificarii

bugetului local a1 oraqului Huedin pe anul202l - SursaA, cu suma de 36.000 lei.

Ludnd in considerare proiectul de hotarare nr. 10276/16.12.2021 inainlat de primar qi avizat de

comisia pentru activitdli economico - financiare la qedinla din data de 77 .72.2021,

AvAnd in vedere prevederile dispoziliei primarului nr. 384113.12.2021, art.82, alin.2 din Legea

m. 27312006 privind finanlele publice locale, afi.6, a1in.9, 9.1, 9.2, din Legea bugetului de stat nr.

15/2021, art. 155, alin.l, lit.c,alin.4, rit.a,b art. 196 alin.l,lir b din oUG nr. 57 /2019 privind codul

Administrativ

HOTARA$rE
Art'l. Se aprobd validarea rectificarii bugetului local al oraqului Huedin pe anui 2021-Sursa A,

cu suma de 36.000 lei astfel:

VENITURI.....,

Cod.040201 Cote defaicate din IVG alocate direct din trezorerie 63%6 pe anul2021 ..............16.000 1ei

Cod.040204 Cote defalcate din IVG pentru echi;librarte bugete locale an 2021......................20.000 1ei

CHELTUIELI. .................36.000 Iei

Cap.510103/203030 Autoritati executive/Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ..........,..............31.000 1ei

Cap.740501/200104,, Salubritate/Apa, canal, salubritate ..,....5.000 1ei

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotlrdri se incredinleaz[ Directia economicd din cadlul
Primiriei orag Huedin.

Nr. 156122.12.2021 Consilieri total:
Consilieri prezenJi:

Consilieri absenti:

Votat pentru:

......36.000 lei
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Pregedinte de gedinfd,

Buza
Contrasemneazi, Secretar General UAI,


