
ROMANIA
ruDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HorAnAnB
privind aprobarea preluirii ca venit in bugetul de venituri proprii gi subvenfii pe anul 2022 al Spitalului
Orasenesc Huedin - in contul F.40.15.02-Sume utilizate din excedentul anilor pre-edenti pentru efeciuare de
cheltueli-Sec{iunea de Dezvoltare a sumei de 1,220,623,85 lei din contul 82F9800-"Excedent al bugetului
activit[tilor finantate integral din venituri proprii si subventii", suma aferenta proiectului din fonduri exteren
nerambursabile " Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Huedin de gestionare acrizeisanitare Covid-l9:cod
SMIS,141240";

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinta ordinari din data de 28.01.2022.
Avdnd in vedere adresa nr. 674126,0I,2022 al Spitalului Orasenesc Huedin prin care solicit[ aprobarea

utilizarii sumei de 1,220,623,85 lei din excedentul anilor precedenti pentru finantarea cheltuelilor din secfiunea de

dezvoltare aferente proiectului din fonduri exteren nerambursabile "Cregterea capacitdlii Spitalului Or6qienesc

Huedin de gestionare a cizei sanitare Covid-19=cod SMIS.141240,, ;

finAnd seama de referatul nr.745126.01.2022 inaintat de Pandrea Rodica in calitate de Director

ex.economic in cadrul Direcfiei Economice a Ora;ului Huedin, prin care propune aprobarea preludrii ca venit in

bugetul de venituri proprii qi subvenfii pe anul 2022 al Spitalului Orasenesc Huedin - in contul F.40.15.02-Sume

utilizate din excedentul anilor precedenti pentru efectuare de cheltueli-Secfiunea de Dezvoltare a sumei de

1,220,623,85 lei din contul 82F9800-"Excedent al bugetului activitatrilor finantate integral din venituri proprii si

subventii", suma aferenta proiectului din fonduri exteren nerambursabile " Cresterea capacitatii Spitalului

orasenesc Huedin de gestionare a crizei sanitare covid-19:cod SMIS.141240" ;

LuAnd in considerare proiectul de hotdrAre nr.748126.01.2022 inaintat de primar gi avizat de comisia

pentru activitSli economico - financiare la gedinla din data de 28.01 .2022.

In terneiul prevederilor art.70, alin 2 qi art.71, alin.4, din Legea nr.27312006 privind finanfele publice

locale, art.I29, alin.1, 2,lit.b, alin.4,ht.a, aft.739, gi art. 196, alin.I,lit.a din OUG nr. 57lZ0Ig privind Codul

r\dministrativ,

HOTAnAgrn
Art.l. Se aprobd preluarea ca venit in bugetul de venituri proprii 9i subvenfii pe anul 2022 al Spitalului

Orasenesc Huedin - in contul F.40.15.02-Sume utilizate din excedentul anilor precedenti pentru efectuare de

clreltueli - Secfiunea de Dezvoltare a sumei de 1,220,623,85 lei din contul 82F9800-"Excedent al bugetului

activitdlilor finantate integral din venituri proprii si subventii", sunla aferenta proiectului din fonduri exteren

nerambursabile " Cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Huedin de gestionare a crizei sanitare Covid-19=cod

sMIS.141240";

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se incredinleazi Spitalul Or[genesc Huedin gi
Direclia economicd din cadrul Primdriei oragului Huedin.

Nr.20l 28.0L2022 Consilieri total:
Consilieri prezenfi:
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Contrasemneazd, Secretar General UAI.Pregedinte de gedinJd,


