
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HTIEDIN

HorAnAnB
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor precedenfi, a sumelor repartizate din
acesta in cursul anului 2020 pentru finan{area cheltuelilor secliunii de dezvoltare, acoperirea definitiv6
din excedentul anilor precedenli a sumelor rcpartizate din acesta in cursul anului 2020 pentru
finanlarea cheltuelilor secliunii de funcfionare, pentru sursaA-Buget Local;

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinja extraordinard de indati din data de 0g.01.2021.
Avdnd in vedere referatul nr. 89/05.01 .2021inaintat de Pandrea Rodica in calitate de Director

ex' economic in cadrul Direcliei Economice al orasului Huedin, privind aplicarea prevederilor legale
instituite prin Ordinul MF 3I55n5.I2.2020 modificat gi completat cu Ordinul OMF nr. 3214
123.12.2020 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru inchiderea exercitiului bugetar pe
anul2020 privind:

- inchiderea execuJiei secfiunii de func{ionare:
- inchiderea execufiei secfiunii de dezvoltare:
- Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local
f,inAnd seama cd in cursul anului 2020 s-au utilizat din "Excedentul anilor precedenti,, sume

pentru efectuarea de cheltueli de functionare si finantarea cheltuelilor sectiunii de dezvoltare, dupd
cum urmeazd:

- sursa A-Buget local -Sume din excedentul Bugetului local utilizate pentru finantarea
cheltuelilor sectiunii de functionare in suma de 400.000 lei, iar pentru finantarea cheltuelilor sectiunii
de dezvoltare suma de 2.433.078,42 lei, rezultand o suma totala de 2.g33.078,42 lei ,la sfarsitul anului
s-a stabilit un deficit al sectiunii de dezvoltare in suma de (-2.425.g25.44lel\.

Sume din excedentul Bugetului de venituri
proprii si subventii au fost utilizate pentru finantarea cheltuelilor sectiunii de dezvoltare in suma totala
de 309.796lei,rezultand la sfarsitul anului un deficit al sectiunii de dezvoltare in suma de G309.796
lei).

- sursa E- Surne din excedentul Bugetului de venituri proprii si subventi i utilizate pentru
finantarea cheltuelilor sectiunii de functionare in suma de 34.000 lei;

Jindnd seama de proiectul de hot[rAre nr. 134/05.01.2021 inaintat de primar gi avizat de
comisia pentru activitbli economico - financiare gi agriculturd la gedinfa din data de 0g.01 .2021.

Lu6nd in considerare prevederile Legii nr. 27312006 privind finanJele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, Ordinul Ministrului Finantelor nr, 3155/15 .I2.2020modificat gi
completat cu Ordinul OMF nr.3214123,12.2020, art. 129, alin.1, 2,lit.b, alin.4,lit.a, qi art.196, alin.1,
lit.a din OUG nr. 5712019 privind CodulAdministrativ

HOTARA$TE
Art.l' Se aprobd acoperirea definitivd din excedentul anilor precedenfi, a sumelor repartizate

din acesta in cursul anului 2020, pentru finanfarea cheltuelilor secliunii de clezvoltare in suma totald de
2.433.078,42 lei pentru sursaA-Buget Local;

Art.z' Se aprobd acoperirea definitiv[ din excedentul anilor precedenfi, a sumelor repartizate
din acesta in cursul anului 2020 pentru finanlarea cheltuelilor secliunii de func{ionare in sum6 de
400.000 lei pentru sursaA-Buget Local;

Art.3' Se aprobd acoperirea definitivd totald din excedentul anilor precedenli a secfiunii de
dezvoltare in cursul anului 2020 in sumd totalS de 2.425.825,44 lei, pentru sursa A-Buget Local;



Art.4. Se aprob[ acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenti a sumelor repartizate din
acesta in cursul anului 2020, pentru finanfarea cheltuelilor secfiunii de dezvoltare in sum6 totald de
309.796lei pentru sursa E-Buget de venituri proprii gi subvenfii;

Art.5. Se aprob[ acoperirea definitivd totald din excedentul anilor precedenfi a secfiunii de
dezvoltare in cursul anului 2020 in sumd totald de 309.796lei pentru sursa E-Buget de venituri proprii
qi subvenfii;

Arr.6. Se aprobi acoperirea definitiva din excedentul anilor precedenfi a sumelor repartizate din
acesta in cursul anului 2020 pentru finanlarea cheltuelilor secliunii de funcfionare in sumd total[ de
34.000 lei, pentru sursa E-Buget de venituri proprii qi subvenfii;

Art,7 ' Se aprobd acoperirea definitivd totald pe anul 2020 din excedentul anilor precedenfi in
sumd totald de (-305.422,58 lei) lei pentru sursa E - Buget de venituri proprii gi subvenfii.

Art'8. Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotarAri se incredin\eaz| DirecJia economicd din
cadrul Primdriei oraqului Huedin.
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