ROMANIA
JUD. CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea fondurilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea
alegerilor locale din 10.06.2012
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 27.04.2012.
Avand în vedere Hotărârea nr.142/13.03.2012 privind cheltuelile necesare pentru
pregătirea, organizarea și desfăsurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din
anul 2012, art.1 alin (2) “Sumele necesare acoperirii cheltuelilor aferente organizarii si desfasurarii
alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se suporta din bugetele locale ale
comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor munucipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului
Bucuresti, dupa caz”.
In conformitate cu art 2, pct (12;13) ; art 6 din HG.142/2012 am intocmit situatia cheltuelilor
estimative necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor locale din 10.06.2012 in
suma totala de 60.000 lei, conform situatiei anexa, respectiv referatul nr. 3653/2012 inaintat de
directia economica din cadrul Primariei Huedin.
Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 3667/2012 înaintat de primar și avizat de comisia
economică la ședința din data de 23.04.2012.
Luând în considerare prevederile OUG nr. 3/2012, privind aprobarea unor masuri pentru
alegerile locale 2012, HG nr. 142/2012, pentru aprobarea cheltuielilor necesare pentru alegerile
locale pe anul 2012, 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 fondurile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor
locale din 10.06.2012 a Orasului Huedin, în sumă totală de 60.000 lei în Bugetul de Venituri și
Cheltueli a anului 2012 la Cap. 54.02.50/20.30.30 “ Alte servicii publice generale :

-

Art. 10.01..12 Indemnizatii platite unor personae din afara unitatii ……50.670 lei

-

Art. 20.30.30: Alte cheltuieli cu bunuri ;I servicii…………………………………..9.330 lei

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 la Titlu – Cheltuieli de personal cu
respectarea limitei maxime a cheltuielilor de personal pe anul 2012 în vederea plății îndemnizațiilor
la alegerile locale din 2012:
-Cap.51.02.01.03/10.01.01 Autorități executive/ Salarii de baza ………………………...(- 50.670 lei)
-Cap. 54.02.50/10.01.12 Alte servicii publice generale/Indemnizatii platite unor persoane din
afara unității………………………………………………………………………………………………………....50.670 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din
cadrul Primăriei Huedin.
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