ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI
HOTARARE
privind constituirea ordonatorului tertiar de credite - Scoala cu clasele I-VIII Caiuti
Consiliul local al comunei Caiuti,judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din luna
Februarie 2012;
Avand in vedere:
Decizia nr. 172 / 07.04.2011 a Inspectoratului Scolar al judetului Bacau privind
reorganizarea retelei scolare din comuna Caiuti, judetul Bacau ;
Codul fiscal – 29111694 atribuit de Directia Generala a finantelor Publice Bacau
Scolii cu clasele I- VIII Caiuti;
Decizia nr. 1440 / 01.09.2011 a Inspectoratului Scolar al judetului Bacau prin care
domnul Anghel Gabriel este detasat in functia de director al Scolii cu clasele I-VIII
Caiuti;
decizia Scolii cu clasele I-VIII Caiuti nr.51/09.11.2011 prin care doamna Brinzaniuc
Adina – Elena este numita pe 0,5 post administrator financiar;
decizia Scolii cu clasele I-VIII Caiuti nr.53/14.11.2011 prin care doamna Brinzaniuc
Adina – Elena-administrator financiar va exercita controlul financiar preventiv
propriu ;
HCL nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului comunei Caiuti pentru anul 2012 ;
expunerea de motive a domnului primar nr. 1218/24.02.2012;
raportul compartimentului financiar contabil nr.1144 /22.02.2012;
prevederile art. 19 si art.97 alin.2 lit.”b” din Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei
nationale;
HOTĂRÂRE nr. 1.274 din 21 decembrie 2011 privind metodologia de calcul pentru
determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor
de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012;
cap. A, pct. 12.5 din Ordinul nr. 522 din 16 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
avizele favorabile ale comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local
Caiuti;
prevederile art.36, alin.6, lit.a, pct.1 din Legea nr.215/2001, republicata;
In temeiul art.45, alin.2, lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba functionarea Scolii cu clasele I- VIII Caiuti, judetul Bacau ca institutie cu
personalitate juridica, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din acest fapt.
Art.2. Se aproba constituirea ordonatorului tertiar de credite - Scoala cu clasele I-VIII Caiuti,
judetul Bacau.
Art.3. Bugetul de venituri si cheltuieli, prevazut in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, aprobat prin
hotararea consiliului local Caiuti se comunica si se executa de ordonatorul tertiar de credite Scoala cu clasele I-VIII Caiuti.

Art.4.
Operatiunile financiar- contabile vor fi exercitate de catre administratorul financiar
(contabil sef) numit prin decizie si vor fi aprobate de catre conducatorul institutiei avand calitatea
de ordonator tertiar de credite.
Art.5. Controlul financiar-preventiv pentru operatiunile derulate va fi acordat de catre persoana
nominalizata prin decizia conducatorului institutiei nou infiintata si vizata de ordonatorul principal
de credite .
Art.6. Ordonatorul tertiar de credite va derula operatiunile financiare prin conturi deschise la
Trezoreria Municipiului Onesti.
Art.7. In termen de 30 zile de la data aprobarii hotarari, ordonatorul tertiar de credite nou infiintat
va prezenta la compartimentul contabilitate al U.A.T. comuna Caiuti , deciziile privind modul de
organizare a contabilitatii, controlul financiar preventiv si a operatiunilor legate de angajarea,
lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor.
Art.8. Patrimoniul institutiei va fi predat in baza protocolului intiat de U.A.T. comuna Caiuti
Art.9. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
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