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ROMANIA
JUDETUL CLUJ
PRIMARUL ORASULUI HUEDIN
Nr..3195 126.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdrhre privind oprobarea Bagetulai Local sl
Orasalui Huidin pe anal 2019 ;i a estimdrilor pe anii 2020-2022

,In conformitate cu prevederile art.63, alin(l) lit.(c), alin.(4) lit.(b) din Legea 21512001; republicata

cu modificarile si completarile ulterioare privind administratia publica locala, prevederile art.(8) lit.
(a), art.(19) alin.(1), aft.20 alin.(1) lit,(a), art.26 alin.(4), art.39 alin(3-4-5-6-8), art.45 si art.46 din
Legea 27312006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale,

prevederile Legii nr 50115.03.2019 privind Legea Bugetului de stat pe anul 2019, am initiat
proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul2019 si a estimarilor pe anii 2020'
2022. Conform prevederilor din actul normativ de mai sus, autoritdfile administrafiei publice locale

au competenle gi responsabilitali in ceea ce priveqte finanlele publice locale qI anume urmdrirea gi

raportarea execuliei bugetelor locale, precum qi rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, in
condilii de echilibru bugetar, administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuliei
bugetare, in condilii de eficienJd precum qi stabilirea opfiunilor qi a prioritdlilor in aprobarea qi in
efectuarea cheltuielilor publice locale.
Principalii factori care au stat la baza fundamentdrii veniturilor gi cheltuielilor bugetare au fost:
- prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali;
- politicile qi strategiile locale precum qi prioritdlile stabilite in formularea propunerilor de buget;
- propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor ter{iari de credite;
-programele de dezvoltare economico-sociald in perspectivd la nivel local.

Prezentarea veniturilor Ei cheltuielilor bugetare pe anul2019
Bugetul local al Orasului Huedin pe anul 2019 este stabilit la partea de venituri in sumd de

21392,61 mii lei, la partea de cheltuieli in sumd de 25547,,44 mii lei cu un deficit in sumd de

4.154,83 mii lei.
VENITURI TOTALE
in functie de clasificafia bugetard aprobatS, veniturile totale in sumd de 21.392,61 mii lei sunt

structurate dupd cum urmeazd:
A.Venituri Curente 12.734,50 mii lei
B. Subven{ii 5.316,56 mii lei
DETALIEREA VENITURILOR
Pentru anul 2019 veniturile totale prognozate in bugetul local sunt structurate dupd cum urmeazd:
1. Venituri curente 12.734150 mii lei
-Venituri fiscale 11.107,85,00 mii lei; din care
-Impozit pe veniturile din transferul propr.imobiliare -30 mii lei;
-Cote qi sume defalcate din impozitul pe venit -5.356,00 mii lei;
-!-mpozite Ei taxe pe proprietate -1.861,00 mii lei;
-Sunre defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate -1.347 ,00 mii lei;
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale -1.686,00 mii lei;
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizareautilizSrii bunurilor, desfrgurarea de activit6ti 630,75 mii
- Alte impozite qi taxe fiscale-197,00 mii lei;
-Veriituri nefiscale 1.626,65 mii lei; din care:
-Venituri din proprietate 760,00 mii lei; ;



-venitud din prestari servicii 350,00 mii lei;
-venituri din taxe administrative 5,80 mii lei;
-Venituri din amenzi qi alte sancliuni aplicate potrivit dispozijiilor legale 360,00 mii lei;
-Diverse venituri 149,75 mii lei;
2. Subvenfii -5.316,56 mii lei;
-Subvenfii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinlei cu lemne, carbuni, combustibili
15,00 mii lei;
-Subvenlii de la bugetul de stat pentru finanlarea s5ndtalii 35,50 mii lei;
-Finanfarea Programului Nalional de Dezvoltare Locald 4.755,00 mii lei;
-subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

nerambursabile(FEN) postatlerare,aferente perioadei de program are 2014-2020;-51 1,06 mii lei;
-Sume primite de la UE in contul platilor efectuate in anul curent(FEDR)-3.341,55 mii lei;
[,a stabilirea necesarului de finanlat pentru anul 2019 in sumd de 5.316,56 mii lei S-au avut in
vedere sumele rdmase de incasat de la Bugetul de stat pentru finanlarea Programului Nalional de

Dezvoltare Locald in valoare de 4.755 mii lei, cheltuielile in domeniul s6nAt6fli (cabinete medicale
qcolare) in sumd de 35,50 mii.lei; subvenliile acordate pentru incdlzirea locuinlelor in sumd de 15

mii lei cdt qi cele pentru subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare,aferente perioadei de programare
201 4-2020-3 .852,61 mii lei.
Din suma totald de 21.392,6I mii lei estimatd a se incasa in anul 2019, suma de 12.145,00 mii lei
reprezintd veniturile secfiunii de func{ionare gi suma de 9.247,61 mii lei veniturile sec{iunii de

dezvoltare, din care suma de 640,00 mii lei reprezintd vdrsbminte din sec{iunea de funcfionare
pentru finantarea secfiunii de dezvoltare a bugetului local.
Venituri rezultate din repartizdri din unele venituri ale Bugetului de Stat
Ia nivelul Orasului Huedin:
inbazaDeciziei nr.3177120,03,2019 a Directorului General al Directiei Regionale a Finan{elor
Publice Cluj Napoca comunicatd prin adresa nI.CJR_TRZ_653120,03,2019, se alocd ORASULUI
HUEDIN suma de 1.347 mii lei, reprezentAnd sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru
finanjarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraqelor qi municipiilor(cod.110202) Ei

suma de 4.816,00 mii lei reprezent6nd alocare directa din impozitul pe venit pentru anul 2019
(cod.040201).
Sumele defalcate din TVA pentru finan{area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oragelor qi municipiilor au fost repartizate in conformitate cu Legea nr. 5012019 privind Bugetului
de stat pe anul 2019 gi Legea finanlelor publice locale nr.27312006 dupd cum urmeazd:

- finanfarea cheltuelilor conf. art.l}4 din Legea 1/2011(bunuri gi servicii) - 908,00 mii lei;

- finantarea ajutorului pentru incalzirea cu lemne in suma de 17 mii lei;
- finanlarea cheltuielilor in sumd de 150,00 mii lei pentru funcfionarea creqelor ;

- drepturile copiilor cu cerinle educalionale speciale integrafi in inv6!6mAntul de

mas6, prevdzute la lit. A din anexa la HotdrArea Guvemului nr.90412014 -102 mii lei;
- finanlarea drepturilor stabilite de Legea nr.24812015 privind stimularea participdrii

in invdfdmdntul preqcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, - 20,00 mii lei;
- finantarea serviciilor publice de evidenta populatiei in suma de 150,00 mii lei;

Prin HotdrArea Consiliului Jude!eannr.36122.03.2019 privind rcpartizarea pe unitdli
administrativ teritoriale a cotei de 7,5Yo din impozitul pe venit pe arnil2019,
, s-a alocat Orasului Huedin suma total5 de 540,00 mii lei.
P-rin HotdrArea Consiliului Jude{eanff35122.03.2019 privind repartizarea pe unitdli
administrativ teritoriale a cotei de l7,5o din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2019,, s-a alocat Orasului Huedin suma totald de 1.686 mii lei.
CHELTUIELI TOTALE
Cheftuielile totale prevdzute pentru anul 2019 sunt in sumd de 25.547144 mii lei, structurate,
confotm clasifica{iei economice, dupd cum urmeazS:

(



I. CHELTUELI SECTIUNBA DE FUNCTIONARE: 
.

Cheltuieli curente, total, 12,145,00 mii lei din care: l

- cheltuieli de personal 5.835,88 mii lei; ;

- bunuri Si servicii 4.232,12 miilei; l

- asistenta sociala 1.608,00 mii lei;
- alte cheltueli 469,00 mii lei
-transferuri intre unitati ale administratiei publice- 103,20 mii lei; ,

-proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului finaciar 2014-2020 
:

II.CHELTUELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
!

Cheltuieli curente, total4fr34,44 mii lei din care: ,

- transferuri intre unitati ale administratiei publice- 103,20 mii lei; ,

--proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului finaciar 2014-2020- ,l

3.931,24 mii lei; :

Cheltuieli de capital, total, 9.368,00mii lei din care: ,

- active nefinanciare 9.368 mii l'ei.mii lei; l

- active.financiare 20,00 mii lei. iL

Totalul cheltuielilor pe anul 2019 in suma de 25.547,44 mii lei depdqeqte totalul veniturilor
prognozate pentru anul 2019 d,e21.392,61 mii lei cu suma de 4.154,83 mii lei, sumd reprezentdnd :

excedentul anului 2018 gi care se utilizeazd, in anul curent pentru finan{area secfiunii de dezvoltare a 
,

bugetului local.
Cheltuielile sec{iunii de funclionare sunt in sumd de 12.145,00 mii lei ;

Cheltuielile secliunii de dezvoltare in sumd de 13.402,44 mii lei.

DETALIEREA CHELTUIELIL OR - cl as ificalia econo micd
Cheltuieli de personal in suml de 5.835,88 mii lei
Reprezintd totalul cheltuielilor cu salariile gi alte cheltuieli asimilate, pe activitdti gi pe capitole,
pentruanul2019.Lafundamentareasumelorreprezent6ndcheltuielidepersonals-auavutinvedere
urmdtoarele elemente:
- Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

'

- Organigrama aprobatd prin HCL nr.158126.10.2018 aferentd anului 2019;
- Execufia bugetard la nivelul anului 2018;
- Prevederile Legii cadru nr.l53l20l7 privind salarizarca unitard a personalului pldtit din fonduri
publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Detalierea Ia nivel de capitol bugetar a cheltuielilor de personal este urmdtoarea:
.Cap.5I.02Aparatulpropriudelucrualprimarului3.569,00miilei
' Cap. 54.02 Serviciul Public Comunitar Local de Eviden{d a Persoanelor -333,10 mii lei; l

' Cap. 61.03.04 Poli{ia Locald 595,00 mii lei din care nonna de hrand 76,20 mii lei;
. Cap. 61.05 Alte Servicii publice generale( Serviciul pentru Situalii de Urgenld,) -58,20 mii lei
' Cap. 66.02 Sdndtate( Cabinete medicale scolare) -366,10 mii lei;
' Cap. 67 .02 Culturd, recreere qi religie din care:
- Biblioteca Huedin - 103,30 mii lei;
- Casa de culturd - 97,68 mii lei;
' Cap. 68.11 Crega -158,50 mii lei;
' Cap. 68.0502 Asistenfi personali ai persoanelor cu handicap grav -555,00 mii lei
Bunuri gi servicii in sumu de 4,232,12 mii lei ,

Reprezintd totalul cheltuielilor cu bunuri qi servicii (consumabile, utilitSli,prestdri servicii,servicii
publice, etc.) pe total activitd{i qi pe total capitole, care contribuie la buna desft$urare a activitSlii ;

curente.
Tronsferuri intre unitdlile administraliei publice locale 103,20 mii lei i

Repr'ezintd cofinantare de l0o/o a obiectivelor de investitii de catre Consiliul Local Huedin aprobata '.,

prin HCL.155/26.10.2018 pentru anul20l9; ;



Asistenla sociald 1.608,00 mii lei
Reprezintd cheltuielile cu ajutoarele de incdlzire a locuin{ei, indemnizajiile lunare ale persoanelor

cu handicap grav Ponderea cea mai mare la acest titlu o reprezinta indemnizatiile pentru

persoanele cu handicap (1.588,00 mii lei) ,

Tichete de cresa pentru gradinita-20 mii lei.
AIte cheltuieli 469,00 mii lei, din care:
- Valoarea sumelor ce vor fi transferate pentru activitd{i culturale si sportive, sustinerea cultelor,

asocialii gi fundalii qi alte acfiuni social - culturale in urma aprobdrii acestora prin Hotdr6ri ale

Consiliului Local pe parcursul anului 2019-325 mii lei;
- Bursele sociale ce urmeazf a fi alocate elevilor din invdfdmdntul preuniversitar
de stat in anul 2019 -40,00'mii lei.
-Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale-20,0O mii lei;
.Sume aferente persoanelor cu handicap grav neincadrate: 84,00 mii lei;
Cheltuieli de capital 13.402,44 mii lei
Aceste cheltuieli sunt structurate conform listei de investiii, anexa la bugetul local.

DETALIEREA CHELTUIELILOR - clusfficalia funclionald
Situalia prevederilor bugetare pe capitole de cheltuieli este urmdtoarea:
CHELTUIELI TOTALE in suma de25.547,44 mii lei, din care:
1. Autoritdli publice (cupitol 51.02) -6.063,95 mii lei;
2. Ake servicii publice generale (capitol 54.02) '369'00 mii lei;
3. Ordine publicd gi siguranld nationald (capitol 61.02) -747,00 mii lei;
4. invdldmAnt @apitot 65.02) -1.531,00 mii lei;
5. Sdndtote (Capilol 66.02)-4.745'44 mii lei;
6. Culturd, religie, recreere (capitol 67.02)- 2.360,05 mii lei;
7. Asigurdri Si asistenld sociald (capitol 68.02) '2.234 mii lei;
8. Locuinle, servicii si dezvoltare publicd (capitol 70.02) -922,00 mii lei;
9. Proteclia mediului (capitol 74.02) -171,00 mii lei;
10. Actiuni generale economice,comerciale si de munca(capitol 8002)- 180,00 mii lei;
Il. Combustibil si energie (capitol 8102)- 49,00 mii lei;
11. Transporturi (capitol 84.02) -6.175,00 mii lei.
Avdnd in vedere resursele financiare insuficiente pentru acoperirea tuturor necesitdlilor
Huedin, prin bugetul prezentat considerdm cd rcpartizarea sumelor s-a ftcut lindnd
principiile realitafli qi echilibrului bugetar.
Fa{a de cele menlionate mai sus se prezintd. o primd propunere sinteticd de buget de venituri qi

cheltuieli pentru anul 2019 . La proiectul astfel prezentat se vor aduce modificlri in funcJie de

datele noi ce vor apdrea pe parcurs qi in funcfie de observafiile qi propunerile ce vor fi transmise
pAnd la momentul supunerii spre aprobare a proiectului de hotdrAre pe aceastd temd consiliului local

al Orasului Huedin.
Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primariei Orasului Huedin
w.u'w.prinrariahuedln.lo sau la sediul acesteia din strada Horea nr.1 (panou afiqai).
in conformitate cu prevederile art,7 alin 4 qi 5 din Legea 5212003 privind tranparenla decizionald in
administralia publicd pdnd la data de 12 aprilie 2019, se pot trimite , in scris pe adresa Orasului
Huedin sau pe adresa de e-mail secretariat@primariahuedin.ro. propuneri , sugestii sau opinii cu

valoare de recomandare privind proiectul de act normativ sus amintit.
Avdnd in vedere , Prevederile Legii 27312006 privind finantele publice locale cu modificdrile gi

cornpletdrile ulterioare, iniliez un proiect de hotirAre cu urmdtoarea titulaturd :

Aprobarea Bugetului de venituri gi cheltuieli al Orasului Huedin pentru anul20l9.

i*o*o*,
orosan Mircea
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