
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  (Miercuri ) 14.02.2018, ora 14,30 

 

         Primarul Orașului  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  cuprinderii în Bugetul Local de venituri și cheltueli inițial 

pe anul 2018,  și a Estimărilor pe anii 2019-2021- Sursa “A”, a sumei de 1550 mii lei. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local de Venituri si Cheltueli pe anul 2018 al 

Orasului Huedin, și estimarile pe anii 2019-2021-sursa A, aprobarea Bugetului Local Consolidat pe anul 

2018 al Orasului Huedin și estimările pe anii 2019-2021 - sursa A, aprobarea Bugetului pe anul 2018 a 

Liceului Teoretia O.Goga Huedin și estimările pe anii 2019-2021-sursa A, aprobarea  Bugetului pe anul 2018 

a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin și estimările pe anii 2019-2021-sursa A, aprobarea Bugetului pe anul 

2018 a Grădiniței cu program prelungit “Prichindeii Veseli” Huedin și estimările pe anii 2019-2021 - sursa 

A,și aprobarea cheltuelilor secțiunii de dezvoltare propuse a se realiza în anul 2018 din “Excedentul 

bugetului local al anilor precedenti”-sursa A, în sumă de 5.296.700 lei, respectiv aprobarea transferurilor de 

capital propuse a se realiza in anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenti”-sursa A in 

suma de 337.700 lei. 

 3. 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 100.000 lei pentru Spitalul 

Orășenesc Huedin. 

 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit în bugetul local al anului 2018 - în contul 

21A40.18.00 “Sume  din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

funcționare,, din contul – 82A980000 Excedent al bugetului local – sursa A, a sumei de 358.801, 36 lei,  

neutilizată în anul 2017 din Fondul de Intervenție la dispoziția guvernului. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetul  de Venituri  Proprii și Subvenții pe anul 2018 al 

Orașului Huedin și estimările  pe anii 2019-2021 - Sursa E, aprobarea cheltuielilor de capital privind 

investiile propuse a se realiza in anul 2018 din “Excedentul anilor precedenti din venituri proprii si subventii-

sursa E a Orasului Huedin in suma de 384.000 lei,  aprobare Bugetul  de Venituri  Proprii si Subventii pe 



anul 2018 Consolidat al Orasului Huedin si estimarile pe anii 2019-2021-Sursa E, aprobarea bugetului de 

venituri proprii a Liceului Octavian Goga Huedin pe anul 2018- sursa E, Aprobarea cheltuelilor de capital 

privind investiile propuse a se realiza in anul 2018 din “Excedentul anilor precedenti din venituri proprii a 

Liceului Octavian Goga Huedin pe anul 2018- sursa E in suma de 5500 lei., aprobarea bugetului  de venituri 

proprii a Liceului Tehnologic Vladeasa  Huedin pe anul 2018- sursa E, aprobarea  bugetului de venituri 

proprii a Grădinitei cu program prelungit Prichindeii Veseli Huedin pe anul 2018- sursa E.  

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii si Subventii Consolidat pe anul 

2018 al Orasului Huedin, și estimarile pe anii 2019-2021-Sursa F, aprobarea  bugetului de venituri și 

cheltueli a Spitalului Orasenesc Huedin pe anul 2018 și Estimari pe anii 2019-2021- sursa F, și  aprobarea  

listei investiții a Spitalului Orășenesc Huedin pe anul 2018- sursa F în suma de 118.000 lei. 

  7. Proiect de hotarare privind aprobarea  preluării ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții  

in 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 finanțate integral din venituri proprii 

înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală”, a sumei de 45.498 lei pentru Liceul 

Teoretic Octavian Goga Huedin, si preluarea ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții  in contul 

E.40.15.02-Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuare de cheltueli-Secțiunea de 

Dezvoltare din contul 82E9800-”Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii 

înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală”, a sumei de 5.500 lei pentru Liceul 

Teoretic Octavian Goga Huedin. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii art. 3 din Hotărârea Consailiului Local  

nr.35/13.03.2018, cu menționarea și în cuprinsul hotărârii a cunatumului valoric al indicatorilor tehnico-

economici în valoare de 11690160,12 lei (inclusiv TVA) din care de la bugetul de stat 11245400,97 lei 

(inclusiv TVA) și de la bugetul local 444759,15 lei (inclusiv TVA),, .   

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin, actualizat 

în baza prevederilor O.U.G nr. 162/2008, începând cu luna februarie 2018. 

 

Nr.23/09.02.2018 

 

 

       PRIMAR,        Avizat SECRETAR, 


