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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii și Subvenții Consolidat, pe anul 2015 – Sursa ,, E ” , în sensul
centralizării și a bugetelor de venituri  proprii ale unităților de învățământ pe anul 2015 (Liceul Teoretic ,, O.
Goga” Huedin, Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa” Huedin, și Grădinița ,,Prichindeii Veseli” Huedin)

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 27.03.2015
Având în vedere referatul nr. 2898/26.03.2015, înaintat de Direcția economică din cadrul Primăriei

orașului  Huedin,  în  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr.  271/17.03.2015,  pentru  modificarea  și
comletarea  Normelor  Metodologice  privind  execuția  bugetelor  de  venituri  și  cheltuieli  ale  instituțiilor
autonome,  instituțiilor publice  finanțate  integral  sau parțial   din venituri proprii și  activităților finanțate
integral  din venituri  proprii,   aprobate  prin  ordinul  Ministrului  delegat  pentru buget  nr.  720/2014,  și  a
Bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate  integral din venituri proprii pe anul 2015 –
Sursa E,  ale unităților  de învățământ    din orașul Huedin,  prin care solicită aprobarea Bugetului de Venituri
Proprii și Subvenții Consolidat pe anul 2015 – Sursa ,, E ,, .

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 2903/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activitățo economico  - financiare la ședința din data de 27.03.2015.

Luând în considerare prevederile  art.25, 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 36 , alin. 2, lit. b, alin.4, lit.a, şi art. 45   din Legea  nr.
215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

    H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri Proprii și Subvenții Consolidat, pe anul 2015 – Sursa ,, E ” , în
sensul  centralizării  și  a bugetelor  de venituri   proprii  ale  unităților  de învățământ  pe  anul  2015 (Liceul
Teoretic ,, O. Goga” Huedin, Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa” Huedin, și Grădinița ,,Prichindeii Veseli” Huedin),
conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.
           Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin. 

Nr. 51/27.03.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela          Cozea Dan
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