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

  H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenti a sumelor repartizate din

acesta in cursul anului 2018 pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de dezvoltare in suma totala de
3.274.980,25 lei pentru sursa A-Buget Local, acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a
sumelor repartizate din acesta in cursul anului 2018 pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de functionare
in suma totala de 311.069,27 lei pentru sursa A-Buget Local, acoperirea definitiva totala pe anul 2018 din
excedentul anilor precedenti  in suma totala de 1.644.948,21 lei pentru sursa A-Buget Local, acoperirea
definitiva din excedentul anilor precedenti a sumelor  repartizate din acesta in cursul anului 2018 pentru
finantarea cheltuelilor sectiunii de dezvoltare in suma totala de 307.910 lei pentru sursa  E-Buget de
venituri proprii si subventii, acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a sumelor repartizate
din acesta in cursul anului 2018 pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de functionare in suma totala de
20.000 lei pentru sursa E-Buget de venituri proprii si subventii, acoperirea definitiva totala pe anul 2018
din excedentul anilor precedenti in suma totala de 136.474,82 lei pentru sursa E-Buget de venituri proprii
si subventii.

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Avand in vedere  Ordinul Ministrului Finantelor nr.3809/18,12,2018 cu privire la aprobarea

Normelor metodologice pentru inchiderea exercitiului bugetar pe anul 2018, art.5.15.3, alin (2) si art. 84

din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul

anului 2018 s-au utilizat din “Excedentul anilor precedenti” sume pentru efectuarea de cheltueli de

functionare si finantarea cheltuelilor sectiunii de dezvoltare (investitii), astfel:

- sursa A-Sume din excedentul Bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de
dezvoltare in suma totala de 3.274.980,25 lei si a sectiunii de functionare in suma de 311069,27 lei;

-sursa E- Sume din excedentul Bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de
dezvoltare in suma totala de 307.910 lei

- sursa E- Sume din excedentul Bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de
functionare in suma totala de 20.000 lei;

Ținând seama de referatul nr.208/07.01.2019 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director ex.

economic în cadrul Direcției Economice al Orasului Huedin.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 223/07.01.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 08.01.2019.

 Luând în considerare prevederile art.5.15.3, 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 aproba acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a sumelor repartizate din
acesta in cursul anului 2018 pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de dezvoltare in suma totala de
3.274.980,25 lei pentru sursa A-Buget Local;

Art.2. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a sumelor repartizate din
acesta in cursul anului 2018 pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de functionare in suma totala de
311.069,27 lei pentru sursa A-Buget Local;

Art.3.  Se aproba acoperirea definitiva totala pe anul 2018 din excedentul anilor precedenti  in
suma totala de 1.644.948,21 lei pentru sursa A-Buget Local;



Art.4. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a sumelor  repartizate din
acesta in cursul anului 2018 pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de dezvoltare in suma totala de
307.910 lei pentru sursa E-Buget de venituri proprii si subventii;

         Art.5. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a sumelor repartizate din
acesta in cursul anului 2018 pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de functionare in suma totala de 20.000
lei pentru sursa E-Buget de venituri proprii si subventii;

          Art.6. Se aproba acoperirea definitiva totala pe anul 2018 din excedentul anilor precedenti in suma

totala de 136.474,82 lei pentru sursa E-Buget de venituri proprii si subventii.

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul

Primăriei Orașului Huedin.

Nr.3/08.01.2019 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenti:  3
Votat pentru: 12

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ec. Valean Alexandru              Cozea Dan
LS………………………


