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    H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea preluării ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții în contul

E.40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-Secțiunea de
Funcționare din contul 82E9800-”Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii
înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală”, a sumei de 26105 lei pentru Liceul
Teoretic Octavian Goga Huedin.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Avănd în vedere referatul nr. 3900/15.04.2019 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director

ex. economic în cadrul Direcției Economice al Orașului Huedin, in conformitate cu Legea nr.273/2006

privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. art.70 alin (3) și art 71 alin

(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si

tinand seama de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.35/11.04.2019, adresa nr.577/15.04.2019  a

Liceului Teoretia Octavian Goga Huedin, prin care solicită preluarea ca venit în bugetul de venituri proprii

și subvenții:

- contul E.40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-

Secțiunea de Funcționare a sumei de 26105 lei pentru  necesară pentru buna desfășurare a activității;

- din contul 82E9800-”Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii

înființate pe lângă  instituțiile publice din administrația publică  locală”, a sumei totale de 26105 lei. .

Ținând seama de proiectul de hotarare nr. 3935/15.04.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități ecobnomico – financiare, la ședinta din data de 15.04.2019.

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 preluarea ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții  in contul E.40.15.01-

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-Secțiunea de Funcționare din

contul 82E9800-”Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe

lângă  instituțiile publice din administrația publică  locală”, a sumei de 26105 lei, pentru Liceul Teoretic

Octavian Goga Huedin.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din

cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.54/18.04.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14

     Consilieri absenti:                1
      Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela     Cozea Dan
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