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HorAnAnB
venituri proprii gi subvenlii in contul E.40.15.01 _ Sume
are de cheltuieli - Secfiunea de Funtionare din contul
integral din venituri proprii infiintate pe ldngd institutiile
entru Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin.

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinfa extraordinard din data de 10.02.2022.
Avand in vedere referatul nr. 1180/09.02.2022 inaintat de Merca Mihaela in calitate de contabil gef la

Liceul Teoretic octavian Goga Huedin gi lindnd seama de Hotararea Consiliului de Administrafie nr.
56107'02'2022 aLiceului Teoretic o' Goga Huedin, prin care solicitd aprobarea prelu6rii ca venit in bugetul de
venituri proprii gi subvenfii in contul E.40.15.01 - Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru
efectuare de cheltuieli - Secfiunea de Funfionare din contul 82E9800 -,,Excedent al bugetului activit[lilor
finanfate integral din venituri proprii infiintate pe ldng[ institutiile publice din administralia local[,,, a sumei de
71.060Iei pentru Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin.

finAnd seama de proiectul de hotirdre nr. 1186/09. 02.2022 inaintat de primar qi avizatde comisia pentru
activitdfi economico - financiare la gedinfa din data de 09.02.2022.

Luand in considerare prevederile art.70, alin.3, art.7l, alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finanfele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 129, alin.1, 2,lit.b, alin. 4,lit.a, art.l39. si art. 196,
alin.1, lit.a din ouG nr. 57 /2019 privind codul Administrativ

HOrAnAgrn
Art' I ' Se aprobd preluarea ca venit in bugetul local de venituri proprii qi subvenfii in contul E.40. 15.0 1 -

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltuieli - Secliunea de Fun,tionare din contul
82E9800 -,,Excedent al bugetului activit[filor finanfate integral din venituri proprii infiintate pe lAng6 institutiile
publice din administra[ialocald", a sumei de 71.060 lei pentru Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin.

Art'2' Ct ducerea la indeplinirc a prezentei hotdrAri se incredinleazd, Direc[ia economicd din cadrul
Primdriei oragului Huedin gi Liceul Octavian Goga Huedin
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