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HorAnAnB

qrivind aprobarea preludrii ca venit in bugetul de venituri proprii gi subvenfii a anului 2021- contul
E.40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-Secfiunea de
Funcfionare a sumei de 25,000 lei, din contul 82E9800-"Excedent al bugetului activit6lilor finantate
integral din venituri proprii infiinlate pe ldngd instituliile publice din administrafia publicilocald,,.

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinfa extraordinard de indatd din data de 08.01.2021.
AvAnd in vedere referatul nr. 132105 .0L2021 inaintat de Pandrea Rodica in calitate de Director

ex. economic in cadrul Direcfiei Economice al OraEului Huedin, si tinand seama de prevederile Legii
nt,27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art.70 alin (3) qi

art 7l alin (4) , autorit[file deliberative pot hotlri preluarea ca venit in bugetul de venituri proprii gi

subvenlii - contul E.40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de

cheltueli-Secfiunea de Funclionare din contul 82E9800-"Excedent al bugetului activitdlilor frnanlate

integral din venituri proprii infiinlate pe l6ngd instituliile publice din administratie public6 local6,' .

Tinand seama de proiectul de hotdrdre nr. 143105.0L2020 ?naintat de primar g iavizat de

comisia pentru activitdti economico - financiare gi agriculturi la Eedinla din data de 08.01.2021.

In temeiul prevederilor art.70 alin (3) gi art 7l alin (4) din Legea nr.273/2006 privind finanfele

publice locale cu modificdrile si completdrile ulterioare, art.l29, alin.I,2,lit.b, alin.4, lit.4 art.139, qi

art.196, alin.1, lit.a din ouG nr. 57lz0lg privind codul Administrativ

HOrAnASrn
Art'l'Se aprobd preluarea ca venit in bugetul de venituri proprii gi subvenlii a anului 20Zl-

contul E'40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-

Secliunea de Funclionare a sumei de 25.000 lei, din contul 82E9800-"Excedent al bugetului

activit5lilor finantate integral din venituri proprii infiin{ate pe l6ngd instituJiile publice din

administrajia publicd locald".

Art.z. cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinleazd Directia economic[ din
cadrul Primdriei oraqului Huedin.
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