ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea virarii de credite bugetare cheltuieli de personal ,
respectiv rectificarea bugetului local pe anul 2012
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de
16.07.2012.
Având în vedere prevederile art.49 lit.4,5,7 din Legea nr.273/2006
actualizată cu modificările și completările ulterioare:
(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.
(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.
(7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4) şi (5), se pot
efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, precum și prevederile
O.U.G. nr.19/2012 privind majorarea salariilor cu 8% începând cu luna iunie
2012, respectiv referatul nr. 5866/2012 inaintat de directia economic din cadrul
Primăriei Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 5872/2012 înaintat de primar
și avizat de comisia pentru activități economic – financiare la data de 11.07.2012.
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.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă virarea de credite bugetare – Cheltueli de personal- de la
un capitol la alt capitol, precum și rectificarea bugetului de venituri și cheltueli pe
anul 2012 după cum urmează:
CHELTUELI:
51.02.01.03/10.01”Autoritati executive/Cheltueli de personal
2.115 lei;
54.02.10/10.01”Evidenta populatiei/Cheltueli de personal
12.000 lei);
54.02.50/10.01”Alte servicii publice generale/Chelt personal”
10.215 lei)
61.02.03.04/10.01”Politia locala/Cheltueli de personal”
300 lei;
61.02.05/10.01”Protectia Civila/Cheltueli de personal”
500 lei);
67.02.03.02/10.01”Biblioteca/Cheltueli de personal
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67.02.03.06/10.01”Casa de Cultura/Cheltueli de personal
(2.000 lei);
66.02.08/10.01”Cabinet medical Scolar/Cheltueli de personal
(7.400 lei)
68.02.05.02/10.01”Asistenti personali ai pers.cu handicap grav/Chelt personal
+ 28.000 lei;
68.02.11/10.01”Cresa/Cheltueli de personal
+ 1.200
lei;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.
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Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
Secretar,
Lazea Constantin

Contrasemnează
Cozea Dan
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