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

    H O T Ă R Â R E
Privind  aprobarea Bugetului Local de Venituri si Cheltueli pe anul 2019 al Orasului Huedin și

estimările pe anii 2020-2022 – Sursa A

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

 Având în vedere expunerea de motive nr.3195/26.03.2019 înaintată de Primar Mircea Moroșan în

calitate de ordonator principal de credite al Orașului Huedin, în conformitate cu prevederile art. 8 , lit.a ,

art. 19, alin.1, art.20, alin.1 , lit.a , art. 26, alin.4, art.39, alin. 3, 4, 5, 6, 8, art. 45, art.46, din Legea nr.

273/2006 cu modificarile și completările ulterioare privind finanțele publice locale, prevederile Legii nr.

50/15.03.2019 privind Legea bugetului de stat pe anul 2019.

Ținând seama de referatul nr. 3897/ 15.04.2019 înaintat de Morosan Mircea în calitate de

ordonator principal de credite al Orașului Huedin, in conformitate cu prevederile art.25 și 26 din Legea nr.

273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat la

elaborarea proiectului Bugetului Local pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020 -2022- Sursa A.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3911/15.04.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 15.04.2019.

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 A R A S T E

Art.1 Se aprobă  Bugetul Local de Venituri si Cheltueli pe anul 2019 al Orasului Huedin și

estimările pe anii 2020-2022-sursa A în valoare totală de 26.087.151 lei, din care;

-Sectiunea de functionare in valoare de 12.420.712 lei;

-Sectiunea de dezvoltare in valoare de 13.666.439 lei;

 Art. 2. Se aproba Lista de investitii pe anul 2019 in valoare de 13.666.439 lei, astfel:

  2.1 Aprobarea cheltuelilor sectiunii de dezvoltare propuse a se realiza in anul 2019 din

“Excedentul bugetului local al anilor precedenti”-sursa A in suma de 4.418.825 lei,astfel:

   2.1.1 Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2019 din

“Excedentul bugetului local al anilor precedenti”-sursa A in suma de 4.315.625 lei dupa cum urmeaza:

1. Finalizare PUG Oras Huedin …………………………………………………………......60.000 lei

2. Reparatii si amenajare curtea Primariei Oras Huedin….………...…………..……….…370.000 lei

3. Reparatii locuinta sociala str.Tabacarilor nr.1,ap.1 si

 str. Horea nr.53,ap.6_Huedin…………………………………………………….….......115.000 lei

4. Achizitionare autoturism pentr Primaria Huedin….……………………………..….…...110.000 lei

5. Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC la salile de clasa-Liceul Tehnologic Vladeasa P-ta

Victoriei………………........................................................................……………….....244.000 lei

6. Lucrari de reparatii fatada si gard la Liceu Teoretic O.Goga……....………………...….125.000 lei



7. Lucrari de reparatii trotuar si scari intrare la Gradinita Prichindeii Veseli din str.Gh.Doja si

str.Horea……......................................................................................................................35.000 lei

8. Reabilitare energetica cladire veche in Oras Huedin………....……………………...…..78.625 lei

9. Lucrari modernizare ascensoare-2 buc aflate in dotarea cladirii Spitalului Nou Oras

Huedin…...........................................................................................................................330.000 lei

10. Achizitie parcometre pt.parcarile publice Or.Huedin-2buc……....………………….….. 50.000 lei

11. Lucrari de modernizare cu sistem de irigare automatizata a spatiilor verzi si platare pomi

ornnamentali pe raza Orasului Huedin……..………………………………………....…450.000 lei

12. Amenajare si dotare cu aparate fitnes exterior Parcul Tineretului

str.A.Iancu din Orasul Huedin……………..……………………………….……........…145.000 lei

13. Amenajare parcari pe  teren aferent centralei termice

P-ta Rep.nr.8 din Orasul Huedin…..…………………...…………………………..........140.000 lei

14. Cofinantare pista de biciclete Huedin-Calatele (GAL Napoca Porolissum).....................100.000 lei

15. Proiectare si construire grup sanitar, vestiare si cai acces in Parcul Tineretului

 str.A.Iancu din Or.Huedin…………..……………………………………………...........340.000 lei

16. Inlocuire si Extindere retea apa potabila pe raza  Orasului  Huedin ….....………….......  40.000 lei

17. Reabilitare sistem de iluminat public in Bicalatu si Cetate Veche

din Orasul Huedin ……………..…………………………………..……..………...........350.000 lei

18. Extindere retea electrica in Orasul Huedin……..…..………….………….……..............100.000 lei

19. Inlocuire si Extindere retea canalizare pe raza Orasului Huedin.........................................80.000 lei

20. SF.in zone unitare,sistem de alimentare cu caldura in Oras Huedin-HCL.146/2018…......15.000 lei

21. SF. pentru reabilitare sistem de alimentare cu caldura in Orasul Huedin-HCL.150/2018..34.000 lei

22. Reamenajare trotuare si parcari, conturare spatii verzi P-ta Victoriei de la Podul Domos pana la

               Biserica Ortodoxa din Orasul Huedin …........................................................................332.000 lei

23. Modernizare drum Cetate Veche din Orasul  Huedin………..……………..……….…. 188.000 lei

24. Reamenajare trotuare si conturare spatii  verzi pe str.Pr.A. Munteanu din Or.Huedin….424.000 lei

25. Amenajare cale de acces cu dale autoblocante P-ta Victoriei nr.44……………................60.000 lei

TOTAL……………………………………………………………..…….…….....….4.315.625 LEI

2.1.2 Aprobarea transferurilor de capital propuse a se realiza in anul 2019 din “Excedentul bugetului local

al anilor precedenti”-sursa A in suma de 103.200 lei,  dupa cum urmeaza:

· Cofinantare 10% investitii Spital Orasenesc Huedin -HCL.155 /26.10.2018…..........….103.200 lei

2.2 Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2019 din bugetul local

an 2019 in suma de 100.000 lei;

- Achizitie APARATURA BIROTICA(calculatoare,imprimante,licente)…......…………………100.000 lei

2.3 Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2019 din bugetul local

an 2019 conform HCJ nr.36/22.03.2019 in suma de 540.000 lei,astfel:

- Reparatii si amenajare curtea Primariei Oras Huedin…………………………………….…….160.000 lei

- Proiectare si construire grup sanitar, vestiare si cai acces in Parcul Tineretului str.A.Iancu

 din Orasul Huedin………………………….……………………………………………………..80.000 lei

- Reamenajare trotuare si conturare spatii verzi pe str.Pr.A.Munteanu din Orasul Huedin..….…300.000 lei



2.4 Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2019 din Subventii de

la bugetul de stat pentru proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului finan-

ciar 2014-2020  in suma de 3.852.614 lei,astfel:

- Reabilitare energetica cladire veche in Oras Huedin………………………........…….…..….3.852.614 lei

2.5 Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2019 din Finantarea

Programului National de Dezvoltare Locala in suma de 4.755.000 lei, astfel:

-Modernizare drum Cetate Veche din Orasul  Huedin……...……………………………...…..4.755.000 lei

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local Consolidat pe anul 2019 al Orasului Huedin si estimarile pe

anii 2020-2022-sursa A;

Art.4. Se aprobă Bugetul pe anul 2019 a Liceului Teoretic O.Goga Huedin si estimarile pe

anii 2020-2022-sursa A;

Art.5. Se aprobă Bugetul pe anul 2019 a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin si estimarile

pe anii 2020-2022-sursa A;

Art.6. Se aprobă  Bugetul pe anul 2019 a Gradinita cu program prelungit “Prichindeii

Veseli” Huedin si estimarile pe anii 2020-2022-sursa A;

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din

cadrul primariei Orasului Huedin.

Nr.51/18.04.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 13

     Consilieri absenti:                2
     Votat pentru:                     13

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela     Cozea Dan
LS………………………


