
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii si Subventii pe anul 2020 al Orașului Huedin și Estimările 

pe anii 2021-2023 - Sursa “E”. 

 

              Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 17.02.2020 

Având în vedere expunerea de motive nr.794/27.01.2020 înaintată de Primar Mircea Moroșan în 

calitate de ordonator principal de credite al Orașului Huedin, în conformitate cu prevederile art. 8 , lit.a , 

art. 19, alin.1, art.20, alin.1 , lit.a , art. 26, alin.4, art.39, alin. 3, 4, 5, 6, 8, art. 45, art.46, din Legea nr. 

273/2006 cu modificarile și completările ulterioare privind finanțele publice locale, prevederile Legii nr. 

50/15.03.2019 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020. 

 Ținând seama de referatul nr.1362/11.02.2020 înaintat de Morosan Mircea în calitate de  ordonator 

principal de credite al Orașului Huedin, in conformitate cu prevederile art.25 și 26 din Legea nr. 273/2006 

privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat la elaborarea 

proiectului Bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2020 si Estimari  pe anii 2021-2023-Sursa E. 

Cheltuelile de capital din Sectiunea de Dezvoltare propuse a se realiza din “Excedentul anilor 

precedenti din venituri proprii și subvenții ”-sursa E în sumă de 310.000 lei sunt următoarele: 

1.Servicii de întăbulări privind apartamentare blocuri ANL, Policlinica Huedin, drum Cetate Veche, drum 

Bicalat, terenuri din domeniu public pe raza Oras Huedin…...................…............................…..50.000 lei 

 2.Construire țarcuri pentru depozitare containere deșeu în Oraș Huedin…………………....…260.000 lei 

TOTAL…………………………………….…………………………………………………...310.000 LEI 

 Luand in considerare Raportul de Specialitate nr. 795/27.01.2020 inaintat de Directia economica, 

privind aprobarea bugetului Venituri si Cheltueli pe anul 2020 al Orasului Huedin și estimările pe anii 

2021-2023. 

 Având în vedere  Procesul Verbal nr.1317/11.02.2020 prin care sa constatat că, în urma punerii în 

dezbatere publică a proiectului de buget pe anul 2020 nu au fost  transmise, depuse sau solicitate de către 

persoane  interesate, propuneri sau amendamente de natură să modifice  proiectul de buget. 

 Tinnad seama de proiectul de hotarare nr. 1378/12.02.2020 inaintat de primar si avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 13.02.2020. 

In baza prevederilor art. 7, alin.4, 5 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională,  art. 

25, 26 , 39,  alin. 3 – 6 , din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 129 , alin .1,2  lit.b, alin.4, lit. a art. 196 alin.1, lit.a , art. 197, alin.5 din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ.  

      H O T A R A S T E 

       Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri Proprii si Subventii pe anul 2020 al orasului Huedin și 

Estimările pe anii 2021-2023 - Sursa “E”. 

             Art.2 Se aprobă cheltuelile de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2020 din 

“Excedentul anilor precedenti din venituri proprii si subventii-sursa” E” a Orasului  Huedin in suma de 

310.000 lei dupa cum urmeaza: 

1.Servicii de intabulari privind apartamentare blocuri ANL, Policlinica Huedin, drum Cetate Veche, drum 

Bicalat, terenuri din domeniu public pe raza Oras Huedin……........................................……..50.000 lei 

2.Construire tarcuri pt.depozitare containere deseu in Oras Huedin………….………………260.000 lei 

TOTAL……………………………………………………………………………….….310.000 LEI 



   Art.3. Se aprobă  Bugetul  de Venituri  Proprii si Subventii pe anul 2020 Consolidat al Orasului 

Huedin si estimarile pe anii 2021-2023-Sursa E; 

  Art.4.Se aprobă bugetul de venituri proprii a Liceului Octavian Goga Huedin pe anul 2020- sursa 

E; 

  Art.5. Se aprobă   cheltuelile de capital propuse a se realiza in anul 2020 din “Excedentul anilor 

precedenti din venituri proprii si subventii-sursa” E” al Liceului Octavian Goga  Huedin in suma de 5.000 

lei dupa cum urmeaza: 

- Licente……………………………………………..…………………………………………….5.000 lei 

Art.6. Se aprobă bugetul de venituri proprii a Liceului Tehnologic Vladeasa  Huedin pe anul 

2020- sursa E; 

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri proprii a Grădiniței cu program prelungit Prichindeii Veseli 

Huedin pe anul 2020- sursa E. 

Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia económica din 

cadrul Primarei Orasului Huedin Huedin.  

Nr. 23/17.02.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  15 

        Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 

LS……………………… 


