
R O M A N I A                                                                         

JUDEŢUL  CLUJ 

PRIMARIA ORAŞULUI 

H U E D I N 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

         privind convocarea Consiliului Local Huedin,  în şedinţa extraordinară 

din data de  (Vineri ) 5.01.2018, ora 10,00 

 

         Primarul Orasului  Huedin, Dr. Mircea Moroşan, investit în această funcţie prin Sentinţa Civilă nr. 

430/2016  a Judecătoriei Huedin. 

           Având în vedere prevederile Legii 215/2001,  prin care Consiliul Local Huedin se întruneşte în şedinţa 

ordinară  cel puțin o dată pe lună, în şedinţe extraordinare ori de câte ori situaţia o impune, sau ,, de îndată,, 

în vederea adoptării unor hotărâri sau soluţionarea orcăror alte probleme care ţin de Administraţia Publică 

Locală. 

       În temeiul art. 32, alin.1, art.60, alin.1, art. 39, alin.3, 4, şi art. 68  din Legea nr. 215/2001 a 

Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea nr. 286/2006, Consiliul Local Huedin se întruneşte în 

şedinţa, cu următoarea  

 O R D I N E   D E   ZI 

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumă de 249732,19 lei,  

la Secțiunea de Funcționare din “Excedentul anilor precedenți” pentru sursa F -Buget de venituri proprii,  în 

cadrul Spitalului  Orășenesc Huedin, și aprobarea  acoperirii definitive a deficitului în sumă de 22534,86 lei,  

la Secțiunea de Dezvoltare din “Excedentul anilor precedenți.”pentru sursa  F-Buget de venituri proprii, în 

cadrul Spitalului Orășenesc Huedin. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secțiunii de Dezvoltare în 

sumă de 10.000 lei,  din Excedentul anilor precedenți pentru sursa E – Buget de venituri proprii și subvenții. 

 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenți,  a 

sumelor repartizate din acesta în cursul anului 2017 pentru finanțarea cheltuelilor secțiunii de dezvoltare în 

sumă totală de 4.031.208,33 lei , pentru sursa A-Buget Local, aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

anilor precedenti a sumelor  repartizate din acesta în cursul anului 2017 pentru finanțarea cheltuelilor 

secțiunii de dezvoltare în sumă totală de 10.000 lei , pentru sursa E-Buget de venituri proprii si subvenții 

respectiv aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenți a sumelor repartizate din acesta în 

cursul anului 2017,  pentru finanțarea cheltuelilor secțiunii de funcționare în sumă totală de 20.000 lei, pentru 

sursa E-Buget de venituri proprii și subvenții. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secțiunii de Dezvoltare  în 

sumă de 4.031.208,33 lei, din Excedentul anilor precedenți pentru Sursa A – Bugetul local. 

 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare în 

sumă de 213.668,18 lei, din Excedentul anilor precedenți – sursa F, respectiv aprobarea acoperirii definitive a 

deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 22.534,86 lei, din Excedentul anilor precedenți – sursa F, la 

Spitalul orășenesc Huedin. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluării ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții - 

contul E.40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-Secțiunea de 

Funcționare din contul 82E9800-”Excedent al bugetului activităților finantate integral din venituri proprii 

înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală”, a sumei de 20.000 lei. 



 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluării ca venit în bugetul local - în contul 21.A.36.05.00 

“Venituri ale bugetelor locale-Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice, a 

excedentelor rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltueli al activităților finanțate integral din 

venituri proprii, existente la finele anului 2017 în soldul contului- 82E980000 Excedent al bugetului 

activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația 

publică locală, a sumei de 350.000 lei. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții - 

contul F.40.15.01-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-Secțiunea de 

Funcționare din contul 82F9800-”Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii 

înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală”, a sumei de 150.000 lei, pentru 

Spitalul Orășenesc Huedin. 

 

Nr. 1/04.01.2018 

 

 

      PRIMAR,       Avizat SECRETAR, 


