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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                          

                                                                                            H O T Ă R Â R E
          privind   aprobarea bugetului   de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017-2019,sursa
“F” al Spitalului Orasenesc Huedin

                Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016
Având în vedere  adresa nr. 404/22.01.2016 înregistrată sub nr. 691/25.01.2016 înaintată de Spitalul

Orășenesc Huedin privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 și estimările pe anii 2017
–  2019,,,urfa  F  ,,  pentru  aprobarea  sumelor  utilizate  din  excedentul  anului  2015   pentru  efectuarea
cheltuielilor pentru Sectiunea Functionare,,  Ssursa F,,  , in suma de 519.000 lei respectiv pentru aprobarea
cheltuielilor de capital privind investitiile propuse a se realizain anul 2016 din ,, Excedentul anilor precedenți,,
în sumă de  200.000 lei ( sectiunea dezvoltare – Sursa F) respectiv referatul nr. 697/25.01.2016  inaintat de
Pandrea Rodica în calitate de Director ex. economic in cadrul Directiei Economice al Orasului  Huedin.  

 Luând  în  considerare  proiectul  de  hotărâre  nr.  712/25.01.2016  înaintat  de  primar  și  avizat  de
comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 25.01.2016.

 Ținând seama de conformitate cu prevederile art.25 si 26 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare 
art. 36, alin. 2, lit.d,  alin.6, lit.a, pct.  3  şi  art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modificată cu Legea 286/2006.

         H O T Ă R Ă Ș T E 

                 Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019, sursa
“F” al Spitalului Orasenesc Huedin, conform anexei  la prezenta hotărâre.
            Art.2. Se aprobă sumele utilizate din excendentul anului precedent pentru efectuarea cheltuielilor
pentru Sectiunea funcționare, a Spitalului Orășenesc Huedin sursa “F'” în sumă de 519.000 lei.
           Art.3.  Se aproba Cheltuielile de capital privind investitiile propuse a se realiza in anul 2016 din
“Excedentul anilor precedenti “ in suma de 200.000 lei (Sectiunea Dezvoltare) a Spitalului Orasenesc Huedin
sursa “F” astfel:

Nr.
crt

Denumire obiectiv Sursa finantare Valoare lei

1 Defibrilator Fond de dezvoltare 10.000
2 Aparat ultrasunete Fond de dezvoltare 7.900
3 Monitor functii vitale Fond de dezvoltare 27.000

TOTAL FOND DEZVOLTARE 44.900
4 Seringa automata Venituri proprii- excedent ani precedenti 20.000
5 Aparat portabil ventilatie mecanica Venituri proprii- excedent ani precedenti 40.000
6 Sistem apelare asistente Venituri proprii- excedent ani precedenti 12.300
7 Extindere instalatie oxigen 4,5 bari Venituri proprii- excedent ani precedenti 70.800
8 Control acces Venituri proprii- excedent ani precedenti 5.000
9 Licente informatice Venituri proprii- excedent ani precedenti 7.000

TOTAL  INVESTITII 200.000

                 Art.. 3 Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează   Spitalul Orășenesc Huedin și
Direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.

 
Nr. 14/29.01.2016 Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:                                  14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


