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HorAnAnp
privind aprobarea Bugetului de venituri proprii gi subventii pe anul 2021 gi Estimdri pe anii 2022-
2024-Sursa E.

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinla extraordinard din data de 19 .04.2021 .

Avdnd in vedere expunerea de motive m3024108.04.202I inaintatd de Primar Mircea Moro;an
in calitate de ordonator principal de credite al Oragului Huedin, in conformitate cu prevederile arI.8 ,

lit'a, art. 19, alin.l, afi.20, alin.l , lit.a, art.26, alin.4, afi.39, alin. 3, 4,5,6,8, art. 45, art.46, din
Legea nr. 27312006 cu modificarile gi completdrile ulterioare privind finanfele publice locale,
prevederile Legii nr. 15/08.03.2021 privind Legeabugetului de stat pe anuI202l.

Jindnd seama de referatul nr. 3091/09.04.202linaintat de Dr. Morogan Mircea in calitate de
ordonator principal de credite al Oragului Huedin, in conformitate cu prevederile art.25 gi 26 dinLegea
nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat la
elaborarea proiectului Bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2021 si Estimari pe anii 2022-
2024-Sursa E.

Ludnd in considerare Raportul de Specialitate nr. 3025108.04.202I inaintat de Direc{ia
economicd, privind aprobarea bugetului de Venituri gi Cheltueli pe anul 2021 a Oraqului Huedin gi

estimdrile pe anii 2022-2024.
Avdnd in vedere proiectul de hotdrdre nr.3126109.04.202I inaintat de primar qi avizat de

comisia pentru activitSfi economico - financiare la qedinfa din data de 13.04.2021.
Inbaza prevederilor art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionald, aft. 25,26 ,

39, alin. 3 - 6 , din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, I29 , alin .1,2 Iit.b, alin.4,lit. aaft.196 alin.1, lit.a , aft.197, alin.5 din O.U.G nr.5712019
privind Codul Administrativ,

HorAnA;rE
Art.1 Se aprobd Bugetul de Venituri Proprii gi Subvenlii pe anul 2021 al oragului Huedin qi

Estimf,rile pe anii 2022- 2024 - Sursa E in sumd de 440.000 lei.

Art.2 Se aprobi bugetul de venituri proprii a Liceului Octavian Goga Huedin pe anul 2021-
sursa E in sumd de 65.000 lei;

Art. 3 Se aprobd bugetul de venituri proprii a Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin pe anul
2021 - sursa E in suma de 48.000 lei;

Art. 4 Se aprobf, bugetul de venituri proprii a Gradinitei cu program prelungit Prichindeii
Veseli Huedin pe anul 2021 - sursa E in suma de 120.000 lei;

Art, 5. Se aprobd Bugetul de Venituri Proprii si Subventii pe anul2021 Consolidatal Orasului
Huedin gi estimdrile pe anii 2022-2024 - Sursa E;

Art.6. Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotdrAri se incredinteazdDirectia economicd din
cadrul Prim[riei oraqului Huedin
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