
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

 H O T Ă R Â R E
   privind  aprobarea  Bugetul Local de Venituri și Cheltueli pe anul 2018 al Orasului Huedin, și
estimarile pe anii 2019-2021-sursa A.
 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

 Având în vedere referatul nr.1526/12.02.2018 înaintat  de Primar Mircea Moroșan  în

calitate  de  ordonator  principal  de  credite  al  Orașului  Huedin,  am  procedat  la  elaborarea

proiectului  Bugetului  Local  de  Venituri  si  Cheltueli  pe  anul  2018   al  Orașului  Huedin,  și

estimările  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 Teoretic 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 Grădinita cu program prelungit “Prichindeii Veseli” Huedin

și estimările pe anii 2019-2021-sursa A, aprobarea cheltuelilor secțiunii de dezvoltare propuse a

se realiza în anul 2018 din “Excedentul bugetului local al anilor precedenți”- sursa A,  în sumă de

5.296.700 lei.

Ținând seama de Expunerea de motive nr. 1524/12.02.2018 înaintată de Primarul orașului Huedin

și  de Raportul  de  specialitate  nr.  1525/12.12.2018 înaintat  de  Pandrea  Rodica  în  calitate  de Director

economic  executiv  în  cadrul  Primăriei  Orașului  Huedin,  privind  aprobarea  bugetului  de  venituri  și

cheltuieli al orasului Huedin pentru anul 2018 – sursa A și a Bugetului de venituri proprii și subventii –

Sursa A pentru anul 2018. 

Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 1552/12.02.2018 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 12.02.2018. 

Luând în considerare prevederile art.25,  26 din Legea nr.  273/2006 privind finanţele  publice

locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 36 , alin. 2, lit. b, alin.4, lit.a, şi art. 45   din

Legea  nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

H O T Ă R Ă Ș T E

      Art.1.  Se aprobă   Bugetul Local de Venituri si  Cheltueli  pe anul 2018 al Orasului Huedin,  și
estimarile pe anii 2019-2021-sursa A, conform anexei la prezentas hotarare;

Art.2. Se aprobă Bugetul Local Consolidat pe anul 2018 al Orasului Huedin si estimarile pe anii
2019-2021-sursa A, conform anexei la prezenta hotarare;

Art.3. Se aprobă  Bugetul pe anul 2018 a Liceului Teoretia O.Goga Huedin si estimarile pe anii
2019-2021-sursa A, conform anexei la prezenta hotarare;

Art.4. Se aprobă  Bugetul pe anul 2018 a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin si estimarile pe
anii 2019-2021-sursa A, conform anexei la prezenta hotarare;

Art.5.  Se aprobă  Bugetul pe anul 2018 a  Gradinitei  cu program prelungit “Prichindeii Veseli”
Huedin si estimarile pe anii 2019-2021-sursa A, conform anexei la prezenta hotarare;

Art.6.Se  aprobă  cheltuelile sectiunii  de  dezvoltare  propuse  a  se  realiza  in  anul  2018  din
“Excedentul bugetului local al anilor precedenti”-sursa A in suma de 5.296.700 lei,  astfel:
      -  Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2018 din

“Excedentul  bugetului  local  al  anilor  precedenti”-sursa  A in  suma  de  4.959.000  lei  dupa  cum

urmeaza:



1. Finalizare PUG Oras Huedin ……………………………………………………………..35.000 lei
2. Sistem de semaforizare in Orasul Huedin …………………………………….……...…400.000 lei
3. Sistem inteligent de taxare cu acces in parcare si instalare echipamente pe P-ta Republicii  nr.39-

42 ...........................................................................................................................…..….250.000 lei
4. Construire WC public in Orasul Huedin ........…………………………………..………440.000 lei
5. Consolidare si Reparatii locuinta Sociala P-ta.Victoriei, nr.26, ap.1……….….…………40.000 lei
6. Inlocuirea conductelor tur-retur incalzire si lucrari de izolare al acestor conducte din canalele 

termice  existente Lic.O.Goga Huedin…............................................................................70.000 lei
7. Amenajare grup social al elevilor de la cladirea centrala si de la sala de sport  a Lic. "O.Goga" 

Huedin ............................................................................................................................….30.000 lei
8. Inlocuire acoperis Cladire frontala Liceu Tehnologic Vladeasa Huedin….………………90.000 lei
9. Lucrari de racordare la sistemul de incalzire al scolii, a cladirilor neracordate la Lic. Vladeasa 

Huedin .................................................................................................................................50.000 lei
10. Reparatii etajul 4 la Spitalul Orasenesc Huedin  bloc ATI ……………….….....……….150.000 lei
11. Cofinantare “Reabilitare energetica cladirea veche a Spital Or. Huedin…….…………..100.000 lei
12. Finalizare "Modernizare Baza Sportiva str.Avram Iancu Huedin "……………………...150.000 lei
13. Infiintare si amenajare cu dotari teren sintetic pe str.Avram Iancu parcul Tineretului in Orasul 

Huedin...........................................................................................................................…300.000 lei
14. Cofinantare pista de biciclete Huedin-Calatele (GAL Napoca 

Porolissum)........................................................................................................................100.000 lei
15. Extindere retea apa potabila in Orasul Huedin …..……………………………….……..100.000 lei
16. Reabilitare sistem de iluminat public in Orasul Huedin Etapa II………..…...……….…280.000 lei
17. Extindere retea electrica in Orasul Huedin……………...……………………….……..  120.000 lei
18. Extindere retea canalizare in Orasul Huedin.....................................................................  50.000 lei
19. Cofinantare extindere retea termica in Orasul Huedin………………..........……………100.000 lei
20. Reamenajare trotuare, spatii verzi str.Horea Etapa 1…………..…………………….…..361.000 lei
21. Reamenajare trotuare si parcari, conturare spatii verzi P-ta Victoriei de la Podul Domos pana la 

Biserica Ortodoxa din Orasul Huedin........................................... ………..…….……….383.000 lei
22. Reamenajare trotuare si conturare spatii  verzi pe str.Pr.A. Munteanu din 

Or.Huedin.............................................................................................................………..430.000 lei
23. Refacere infarstructura drum si construire zid de sprijin pe DC134 Bicalat …...……….320.000 lei
24. Cofinantare "Modernizare drum Cetatea Veche in Orasul Huedin………...............…….100.000 lei
25. SF+PT+Caiet sarcini " Reamenajare trotuar si saptii verzi in P-ta Republicii nr.39 și str.Avram 

Iancu"…............................................................................................................................140.000 lei
26. Reamenajare trotuar si spatii verzi de la Centru Civic pana la intersectia cu str.1 Mai (partea 

stanga pe sensul de mers Belis- DN1R) din Orasul Huedin .............................................370.000 lei

TOTAL………………………...…………………………………………………….4.959.000 LEI

      -  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,  dupa cum urmeaza:

 Cofinantare Dotarea cu aparatura medicala a Ambulatoriului integrat de specialitate  din cadrul     
Spitalului Orasanesc  Huedin…………………………………………………………….100.000 lei

 Cofinantare 5% investitii Spital Orasenesc Huedin -HCL.176 /21.12.2017…....……….119.700 lei
 Transfer din Buget local pt.finantarea cheltuelilor capitale la Spital Orasenesc Huedin

 (Achizitionare de instrumentar la bloc operator ptr.investigatii ortopedice)..............................118.000 lei

Total transferuri de capital……....…………………………………………………….337.700 lei

                  
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din 

cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.26/14.02.2018  Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiș Horea - Dorin                  Cozea Dan
LS………………………
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