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PROIECT AL ORDINEI DE ZI  

Al Sedintei Ordinare al  Consiliului Local Huedin, din data de   (Vineri )10.01.2020, ora 9,00 la sediul 

Primariei oras Huedin din str. Horea nr. 1, et.1, In cf. cu prevederile art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, 

art.135, 136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, se transmite spre comunicare si aducerea la 

cunostinta publică astfel : 

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

sumelor repartizate din acesta în cursul  anului 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în 

sumă totală de 4.491.337,36 lei pentru Sursa A – Buget Local. 

-  aprobarea  acoperirii definitive totale  din excedentul anilor precedenți a secțiunii de dezvoltare in 

cursul anului 2019, in sumă totală de 4.170.208,55 lei pentru Sursa A – Buget Local. 

- aprobarea acoperirii definitive totale  aprobă pe anul 2019 din excedentul anilor precedenți în sumă 

totală de 2.309.679,25  lei pentru Sursa A – Buget Local. 

 Aprobarea  acoperirii definitive totale  din excedentul anilor precedenți a sumelor repartizate din 

acesta in cursul anului 2019 pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in sumă totală de 160.900 

lei  pentru Sursa E – Buget de venituri proprii și subvenții. 

- Aprobarea acoperirii definitive totale  din excedentul anilor precedenți a secțiunii de dezvoltare in 

cursul anului 2019, in sumă totală de 160.900 lei pentru Sursa E – Buget de venituri proprii și subvenții. 

- Aprobarea  acoperirii definitive totale  din excedentul anilor precedenți a sumelor repartizate  din 

acesta in cursul anului 2019, pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de funcționare în sumă totală de 20.000 

lei pentru Sursa E – Buget de venituri proprii si subventii. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea  acoperirea definitivă a deficitului în sumă de 24684,17 lei la 

Secțiunea de Functionare  din ,, Excedentul  anilor precedenți, pentru sursa E – Buget  de venituri proprii, în 

cadrul Liceului Teoretic ,,Octavian Goga ,, Huedin. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperiri definitive a deficitului în sumă de 8.394,83 lei la 

Secțiunea de Funcționare din ,,Excedentul  anilor precedenți,, pentru sursa E – Buget de venituri proprii, în 

cadrul Liceului Tehnologic ,,Vladeasa ,, Huedin. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperiri definitive a deficitului în sumă de 42.935,20 lei la 

secțiunea de dezvoltare din ,, Excedentul  anilor precedenți, pentru sursa F – Buget  de venituri proprii, in 

cadrul Spitalului Orașenesc Huedin, acoperirii totale a secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 în sumă de 

42.935,20 lei din ,, Excedentul anilor precedenți,, pentru sursa F – Buget  de venituri proprii, in cadrul 

Spitalului Orășenesc Huedin. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea preluarii 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 25.000 lei.  

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii din excedentul anilor precedenti, contul  82A9800 -

”Excedent al bugetului local din anii precedenti”,, a sumei de 400.000 lei, în bugetul local al anului 2020 , 



contul de venit- A.40.18.00-Sume utilizate din excedentul anilor precedenti pentru efectuare de cheltueli-

Secțiunea de Funcționare , pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare. 

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

Spitalului Orășenesc Huedin – în 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 și subvenții”, a sumei de 50.000 lei. 
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