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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea  acoperirii definitive a deficitului în sumă de 133.500 lei la Secțiunea de 
Funcționare din “Excedentul anilor precedenți.”pentru sursa F -Buget de venituri proprii,  respectiv  
aprobarea acoperiri definitive a deficitului în sumă de 162.825,38 lei la Secțiunea de Dezvoltare din 
“Excedentul anilor precedenți.”pentru sursa  F-Buget de venituri proprii, în cadrul Spitalului Orășenesc 
Huedin.

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

 Având în vedere  Ordinul  Ministrului Finanțelor Publice nr.2890 din 21.12.2016 cu privire la 

aprobarea Normelor tehnice pentru inchiderea exercitiului bugetar pe anul 2016, art.5.13.3 alin (2) si art. 

84 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in 

cursul anului 2016 s-au utilizat sume din “Excedentul anilor precedenti”-sursa F (Spitalul Orasenesc 

Huedin),dupa cum urmeaza:

-  Sume  utilizate  din  excedentul  anului  precedent  pentru  efectuare  de  cheltueli-sectiunea  de

Functionare-133.500 lei;

-  Sume  utilizate  din  excedentul  anului  precedent  pentru  efectuare  de  cheltueli-sec'iunea  de

Dezvoltare-162825,38 lei și ținând seama de referatul nr. 134/04.01.2017 înaintat de direcția economică

din cadrul Primăriei orașului Huedin;

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 137/04.01.2017 inaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 05.01.2017. 

       Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice,  art. 36, alin. 1,2, 

lit.b, alin.4, lit.a  şi  art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 

286/2006.

   H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă acoperirea definitiva a deficitului în sumă de 133.500 lei la Secțiunea de 

Funcționare din “Excedentul anilor precedenți.”pentru sursa F -Buget de venituri proprii,  în cadrul 

Spitalului  Orășenesc Huedin;

Art.2. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului în sumă de 162.825,38 lei la Secțiunea de 

Dezvoltare din “Excedentul anilor precedenți.”pentru sursa  F-Buget de venituri proprii, în cadrul 

Spitalului Orășenesc Huedin.

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul

Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 5/05.01.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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