
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea acoperiri definitive a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 213668,18
lei, din Excedentul anilor precedenți – sursa F,  acoperiri definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în
sumă de 22534,86 lei, din Excedentul anilor precedenți – sursa F la Spitalul orășenesc Huedin.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001

a administraţiei publice locale.

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor nr.3244/19.12.2017 cu privire la 

aprobarea Normelor metodologice pentru închiderea exercitiului bugetar pe anul 2017, respectiv 

adresa nr.6/03.01.2017 înaintată de Spitalul Orășenesc Huedin, prin care arată că la finele anului 

2017 contul de execuție al bugetului local – sursa F prezintă un deficit în sumă de 236203,04 lei, 

astfel:

- deficitul secțiunii de funcționare în sumă de 213668,18 lei;

- deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 22534,86 lei.

Ținând seama de referatul nr.61/03.01.2018 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director ex.

economic în cadrul Direcției Economice al Orasului Huedin.

Având în  vedere proiectul de hotărâre nr. 93/04.01.2018 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 05.01.2018.

     Luând în considerare prevederile art.5, alin (2) și art. 84 din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,  art. 36, alin. 1,2, lit.b, alin.4, lit.a  şi  art. 45  din 

Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, cu modificările la zi.

   H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 213668,18

lei, din Excedentul anilor precedenți – sursa F.

Art.2. Se aprobă acoperirea  definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 22534,86

lei, din Excedentul anilor precedenți – sursa F.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul 

Primăriei Orașului Huedin și Spitalul orășenesc Huedin.

Nr.5/05.01.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiș Horea - Dorin                  Cozea Dan
LS………………………
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