
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H orAnAne
privind aprobarea preluarii din excedentul anilor precedenti, contul 82A9800 -"Excedent al bugetului local din
anii precedenti",, a sumei de 400.000 lei, in bugetul local al anului 2022.

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinla extraordinar[ din data de 06.01.2022.
Avdnd in vedere prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare, art.58 lit.(b) :

- ART. 58*) Excedentul sau deficitul bugetar
(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exerciliului bugetar, pe cele doud secfiuni, dup[

efectuarea regtiarizdrilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevdzate la art. 6 lit.
a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) gi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum gi dupd
achitarea pl[1ilor restante, se reporteazd in exerciliul financiar urmdtor gi se utilizeazd, in baza hotdrdrilor
autoritililor deliberative, astfel:

a) ca sursd de finanfare a cheltuielilor secliunii de dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporari a golurilor de casi provenite din decalajele intre veniturile gi cheltuielile
secfiunilor de funcfionare gi dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicirii
prevederilor lit. a);

c) pentru acoperirea definitivd a eventualelor deficite ale secJiunilor de funcJionare gi dezvoltare, dup| caz, la
sfdrgitul exerciliului bugetar.

Jindnd seama de referatul nr.10800/30.I2.2021 inaintat de Pandrea Rodica in calitate de Director
ex.economic in cadrul Direcfiei Economice a Oragului Huedin, prin care propune aprobarea preluarii din
excedentul anilor precedenti, contul 82A9800 -"Excedent al bugetului local din anii precedenti",, a sumei de

400.000 lei, in bugetul local al anului 2022 , contul de venit- A.40.18.00-Sume utilizate din excedentul anilor
precedenti penhu efectuare de cheltueli-Secfiunea de Functionare , pentru acoperirea temporard a golurilor de

cas[ provenite din decalajele intre veniturile 9i cheltuielile secJiunilor de funcfionare.
10804130.12.202I inaintat de primar qi avizat de comisia pentru activit[fi economico - financiare la

gedinfa din data de 04.0L2022.
LuAnd in considerare prevederile art. 58, lit,b din Legeanr.27312006 privind finanJele publice locale,

respectiv art. I29, alin.1, 2,lit.b, alin. 4,lit.a, art.I39, gi art, 196, alin.l,lit.a din OUG nr. 5712019 privind Codul
Administrativ 

HorA nAgrn
Att.l. Se aprobd preluarea din excedentul anilor precedenti, contul 8249800 -"Excedent al bugetului

local din anii precedentl",, a sumei de 400.000 lei, in bugetul local al anului 2022 , contul de venit- A.40.18.00-
Sume utilizate din excedentul anilor precedenti pentru efectuare de cheltueli-Secfiunea de Funcfionare , pentru

acoperirea temporard a golurilor de cas[ provenite din decalajele intre veniturile gi cheltuielile sec]iunilor de

funcJionare

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazd Dfuectia economic[ din

cadrul Primdriei orag Huedin.

Nr.2/ 06.01.2022 Consilieri total: 15

Consilieri prezenli: 14

Consilieri absenti: 1

Votat pentru: 14

Contrasemneazd, Secretar General UAT
CozeaDan

Preqedinte de qedinld,


