R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluarii din execentul anului precedent, din contul 82F9800 -”Excedent al
bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din
administrația publică locală”, suma de 123507.93 lei, ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Avand in vedere adresa nr.95/07,01,2019 a Spitalului Or huedin inreg sub nr.327/08,01,2019 prin
care solicita aprobarea preluarii ca venit din excedentul anilor precedenti a sumei de 181333,01 lei
incasata indata de 28,12,2018 din fonduri de la Uniunea Europeana.
Ținând seama de referatul nr.324/08.01.2019 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director ex.
economic în cadrul Direcției Economice al Orasului Huedin prin care se propune aprobarea preluarii din
execentul anului precedent, din contul 82F9800 -”Excedent al bugetului activităților finanțate integral din
venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală”, suma de 123507.93
lei, ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții –in urmatoarele conturi:
§21F427000 – Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral
din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, suma de 35287.99 lei (din care: 31759.19
lei - MS; 3528.80 lei – BL)
§ 21F460400 - Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele
operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020, suma de 88219.94 lei (din care: 79397.95 lei – MS;
8821.99 lei – BL).
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.330/08.01.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 08.01.2019.
Luând în considerare prevederile alin.2 din O.G. nr.30/2018privind instituirea unor masuri in
domeniul fondurilor europene, O.M.F. nr.3809/18,12,2018 cu privire la aprobarea Normelor metodologice
pentru inchiderea exercitiului bugetar pe anul 2018, art.70, alin.3 si art.71, alin.4 din Legea 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.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aproba preluarea din execentul anului precedent, din contul 82F9800 -”Excedent al
bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din
administrația publică locală”, suma de 123507.93 lei, ca venit în bugetul de venituri proprii și subvenții –
in urmatoarele conturi:
§21F427000 – Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral
din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, suma de 35287.99 lei (din care:
31759.19 lei - MS; 3528.80 lei – BL)

§21F460400 - Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele
operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020, suma de 88219.94 lei (din care: 79397.95 lei –
MS; 8821.99 lei – BL).
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin și Spitalul Orășenesc Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Ec. Valean Alexandru
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