R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului Local de Venituri si Cheltueli pe anul 2020 al Orasului Huedin și
estimările pe anii 2021-2023-sursa A
Consiliul Local Huedin intrunit in sedinta extraordinara din data de 17.02.2020
Având în vedere expunerea de motive nr.794/27.01.2020 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 2020.
Ținând seama de referatul nr.1346/11.02.2020 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 2020 și a estimărilor pe anii 2021 -2023 - Sursa A.
Luand in considerare Raportul de Specialitate nr. 795/27.01.2020 inaintat de Directia economica,
privind aprobarea bugetului Venituri si Cheltueli pe anul 2020 al Orasului Huedin și estimările pe anii
2021-2023.
Având în vedere Procesul Verbal nr.1317/11.02.2020 prin care sa constatat că, în urma punerii în
dezbatere publică a proiectului de buget pe anul 2020 nu au fost transmise, depuse sau solicitate de către
persoane interesate, propuneri sau amendamente de natură să modifice proiectul de buget.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 1357/11.02.2020 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 17.02.2020.
Luând în considerare prevederile art. 7, alin.4, 5 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizională, art. 25, 26 , 39, alin. 3 – 6 , din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, 129 , alin .1,2 lit.b, alin.4, lit. a art. 196 alin.1, lit.a , art. 197, alin.5
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
H OTARASTE
Art.1 Se aprobă Bugetul Local de Venituri si Cheltueli pe anul 2020 al Orasului Huedin și
estimările pe anii 2021-2023-sursa A, în valoare totală de 39922.861 lei, din care:
-Secțiunea de funcționare în valoare de 13.917.000 lei;
-Secțiunea de dezvoltare în valoare de 26.005.861 lei.
Art. 2. Se aprobă Lista de investiții pe anul 2020 în valoare de 28.805.861 lei, astfel:
2.1 Aprobarea cheltuelilor secțiunii de dezvoltare propuse a se realiza în anul 2020 din
“Excedentul bugetului local al anilor precedenți”- sursa A în sumă de 2.800.000 lei, astfel:
2.1.1 Aprobarea cheltuelilor de capital privind investițiile propuse a se realiza în anul 2020 din
“Excedentul bugetului local al anilor precedenți”- sursa A în suma de 2.800.000 lei după cum urmează:
1. Finalizare P.U.G Oraș Huedin ………………………………………………………...75.000 lei
2. Servicii de intabulari privind rerenuri domeniu public al Oras Huedin……..…100.000 lei

3. Plan strategie de dezvoltare locala 2020-2025….………...………………….…....….140.000 lei
4. Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC la coridoare-Liceul Tehnologic
Vladeasa din P-ta Victoriei…………….……………………………………….……110.000 lei
5. Lucrari de reparatii sarpanta cladirea lunga si inlocuire sistem apa pluviala la cladirea
principala Liceu Tehnologic str.Horea nr.80…………………………...…………….195.000 lei
6. Lucrari de inlocuire retea electrica la Liceul O.Goga Huedin…………………………85.000 lei
7. Reamenajare si dotare parcuri pe raza Oras Huedin…………………………………..375.000 lei
8. S.F. pt. Modernizare si extindere baza sportiva in Oras Huedin ……………………...150.000 lei
9. Amenajare si dotare cu aparate fitnes exterior Parcul Tineretului
str.A.Iancu din Orasul Huedin…...................................................................................100.000 lei
10. Cofinantare pista de biciclete Huedin-Calatele (GAL Napoca Porolissum).................100.000 lei
11. Proiectare si construire grup sanitar, vestiare si cai acces in Parcul Tineretului
str.A.Iancu din Or.Huedin…………....………………………………………………200.000 lei
12. Extindere retea canalizare pe raza Orasului Huedin …………....………………….. 50.000 lei
13. Extindere retea termica in Orasul Huedin……………………….………..….…….....115.000 lei
14. Reabilitare strazi in Orasul Huedin ( Aleea Muntelui, str.Garii, Bradului, Spitalului)..535.000 lei
15. Amenajare teren aferent Targ animale str.Horea nr.101 Oras Huedin ………......…...470.000 lei
TOTAL…………………………………………………………………………......2.800.000 LEI
2.2.1 Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2020 din bugetul
local an 2020 in suma de 1.684.160 lei;
- Achizitie APARATURA BIROTICA(calculatoare,imprimante,licente) …….……………. 100.000 lei
- "Reabilitare energetica cladire veche a Spitalului Orasenesc din Oras Huedin…..…………205.642 lei
- Cofinantare 10% investitii Spital Huedin HCL.127/27,09,2019 ……………….…………..187.200 lei
- Dotare cu aparatură medicala a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc
Huedin........................................................................................................................................127.621 lei
- Extindere retea termica in Orasul Huedin…………………..………….…..….………….....185.000 lei
- Modernizare drum Cetate Veche din Orasul Huedin…………………………………….….418.697 lei
TOTAL…………………………...…………………………………………….........1.224.160 LEI
2.2.2 Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2020 din bugetul
local an 2020 conform HCJ nr.11/31.01.2020 in suma de 460.000 lei,astfel:
- Plan de mobilitate urbana durabila (PMUD)………………….……………………………150.000 lei
- Reparatii locuinta sociala str.Ec.Varga nr.3 din Orasul Huedin………………………….… 80.000 lei
- Lucrari de reparatii la Internat liceu O.Goga Huedin …………………………………….…55.000 lei
- Reamenajare si dotare parcuri pe raza Oras Huedin……………..………………………..…80.000 lei
- Amenajare si dotare cu aparate fitnes exterior Parcul Tineretului str.A.Iancu din Or. Huedin-…15.000 lei
- Proiectare si construire grup sanitar, vestiare si cai acces in Parc. Tineretului str.A.Iancu
din Or.Huedin-…………………………………………………………………………….…..80.000.lei
TOTAL…………………………………………………………………………..………...460.000 LEI

2.3 Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2020 din Subventii de
la bugetul de stat pentru proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 in suma de 16.329.835 lei,astfel:
- Reabilitare energetica cladire veche a Spitalului Orasenesc din Oras Huedin ……...…..10.076.428 lei
- Dotare cu apar.medicala a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Or. Huedin6.253.407 lei
2.4 Aprobarea cheltuelilor de capital privind investiile propuse a se realiza in anul 2020 din Finantarea
Programului National de Dezvoltare Locala in suma de 7.991.866 lei, astfel:
-Modernizare drum Cetate Veche din Orasul Huedin……………………….....……..…….7.991.866 lei
Art. 3. Se aprobă Bugetul Local Consolidat pe anul 2020 al Orasului Huedin si estimarile pe anii
2021-2023-sursa A;
Art. 4. Se aprobă Bugetul pe anul 2020 a Liceului Teoretia O.Goga Huedin si estimarile pe anii
2021-2023-sursa A;
Art. 5. Se aprobă Bugetul pe anul 2020 a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin si estimarile pe
anii 2021-2023-sursa A;
Art. 6. Se apărobă Bugetul pe anul 2020 a Gradinita cu program prelungit “Prichindeii Veseli”
Huedin si estimarile pe anii 2021-2023-sursa A;
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia económica din
cadrul Primarei Orasului Huedin Huedin.
Nr. 22/17.02.2020

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:

15
15
15

Preşedinte de şedinţă,
Schvarcz Tibor
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Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

