ROMANIA
JUD. CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea diminuaării unor credite bugetare a cheltuielilor de personal la Lic.
Teoretic O.Goga , prin suplimentarea unor credite bugetare a cheltuielilor de personal la
Grupul Scolar și Gradinița Prichindeii Veseli Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.05.2012
Avand in vedere sesizările facute de Grupul Scolar Huedin prin adresa 626/14.02.2012 si
nr.1385/09.05.2012 si Gradinita “Prichindeii Veseli”Huedin prin adresa nr.41/14.02.2012 si
nr.257/09.05.2012 referitor la necesitatea suplimentarii prevederile bugetare privind cheltuelile de
personal pe trim I si II. 2012 cu suma totala de 50.200 lei, in trimestrul I 2012 s-a asigurat
suplimentarea creditelor de personal la Grupul Scolar si Gradinita din creditele de personal ale
Primariei in valoare de 37.000 lei. Pentru a putea asigura necesarul de credite pentru achitarea
cheltuelilor de personal pe luna iunie 2012 la Grupul Scolar Huedin, Gradinita Prichindeii Veseli
Huedin cat si la Primaria Huedin, propun diminuarea creditelor de personal de la Liceul O.goga
Huedin cu suma de 50.200 lei, astfel incat Grupul Scolar Huedin si Gradinita sa poata returna creditele
de personal in suma de 37.000 lei acordate din bugetul primariei in martie 2012 si sa le fie
suplimentate creditele de personal pe trim.II.2012 in suma de 13.200 lei., respectiv referatul nr.
4491/2012 inaintat de directia economică din cadrul Primăriei
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 4522/2012 înaintat de primar și avizat de comisia
economică la ședința din data de 21.05.2012.
Luând în considerare prevederile 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.
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare a cheltuelilor de personal de la Liceul O.Goga
Huedin cu suma de 50.200 lei prin suplimentarea creditelor bugetare a cheltuelilor de personal la
Grupul Scolar Huedin cu suma de 43.200 lei si Gradinita Prichindeii Veseli Huedin cu suma de 6.000
lei,
Art.2. Se aprobă suplimentarea cheltuelilor de personal la cap.51.02”Autoritati executive” cu
suma de 37.000 lei, prin diminuarea cheltuelilor de personal la cap.65.02 invatamant preuniversitar
de stat, cu suma de 37.000 lei (Grupul Scolar Huedin-30.000 lei; Gradinita prichindeii Veseli Huedin7.000 lei) precum si rectificarea bugetului local dupa cum urmeaza:
CHELTUELI:
CAP.51.02.01.03/10.01”Autoritati executive/Salarii de baza……...……………… ..(+37.000 lei)
CAP.65.02.03/10.01”Invatamant/Salarii de baza………………………….……………...(- 37.000 lei)
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directia economică din
cadrul Primăriei Huedin.
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