R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii si Subventii pe anul 2020 al Orașului Huedin și Estimările
pe anii 2021-2023 - Sursa “F”.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară 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.
5/06.01.2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020.
Luând în considerare referatul nr.1369/11.02.2020 înaintat de Morosan Mircea în calitate de
ordonator principal de credite al Orașului Huedin, în conformitate cu prevederile art.25 și 26 din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere
Hotărârea Consiliului de Administratie a Spitalului Orășenesc Huedin nr. 2/2020 privind elaborarea și
avizarea proiectului Bugetului de Venituri proprii și subvenții pe anul 2020 și Estimări pe anii 2021-2023Sursa “F”.
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.
Ținând seama de 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.
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 1381/12.02.2020 inaintat de primar si avizat de comisia
pentru activitati economico – financiare la sedinta din data de 13.02.2020.
In baza prevederilor 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 de Venituri Proprii și Subvenții Consolidat pe anul 2020 al Orașului
Huedin și estimările pe anii 2021-2023-Sursa F;
Art.2. Se aporbă Bugetul de Venituri si Cheltueli a Spitalului Orășenesc Huedin pe anul 2020 și
Estimările pe anii 2021-2023- sursa F;
Art.3. Se aprobă Lista de investiții pe anul 2020 în sumă de 129.000 lei astfel:
a).Aprobarea Cheltuielilor de capital privind investitiile propuse a se realiza in anul 2020 din
“Excedentul anilor precedenți “ în sumă de 74.000 lei (Sectiunea Dezvoltare)
b).Aprobarea cheltuielilor de capital din veniturile proprii an 2020 în sumă de 55.000 lei
(Secțiunea Dezvoltare)
Nr.
Crt

Denumire obiectiv

Sursa finantare

Valoare lei

1

Electrocardiograf 12 canale si 12 derivatii cu carucior-

Excedent ani precedenti

22.000

2
3

Sonda cardio compatibila cu ecograf Sonix SP
Defibrilator automat
TOTAL INVESTITII EXCEDENT AN PRECEDENT

Excedent ani precedenti
Excedent ani precedenti
Venituri proprii an 2020

19.000
33.000
74.000
11.500

Venituri proprii an 2020

13.000

4
5

Electrocardiograf 12 canale si 12 derivatii
Monitor functii vitale

6
7
8
9
10

Monitor functii vitale pentru aparat anestezie cu monitor
gaze
Seringa automata
Holter TA
NAS - pentru salvare date
Licente office
TOTAL INVESTITII VENITURI PROPRII

Venituri proprii an 2020

10.000

Venituri proprii an 2020
Venituri proprii an 2020
Venituri proprii an 2020
Venituri proprii an 2019

5.500
7.000
3.000
5.000
55.000

TOTAL INVESTITII AN 2020

129.000

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia económica din
cadrul Primarei Orasului Huedin Huedin.
Nr. 24/17.02.2020

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:

15
15
15

Preşedinte de şedinţă,
Schvarcz Tibor
LS………………………

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

