
ROMANIA
JI-IDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HorAnAnp
privind aprobarea Bugetului de Venituri Proprii si Subventii pe anul 2022 al Orasului Huedin gi

estimarile pe anii 20 -2025 Sursa E

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinJa extraordinarl din data de 10.02.2022.
AvAnd in vedere expunerea de motive nr. 1043103.02.2022 inaintat[ de Primar Mircea Morogan in

calitate de ordonator principal de credite al Oragului Huedin, in conformitate cu prevederile art. 8 , lit.a , art. 19,
alin.l, art.20, alin.l , lit.a , art. 26, alin.4, art.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. 31712021 privind
Legea bugetului de stat pe anul2022.

Jin6nd seama de referatul nr.1046103.02.2022 inaintat de Dr. Moro;an Mircea in calitate de ordonator
principal de credite al Oraqului Huedin, in conformitate cu prevederile art.25 ;i 26 dinl,egea nr.2i312006 privind
finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat la elaborarea proiectului Bugetului
de venituri proprii si subventii pe anul 2022 si Estimari pe anii 2023-2025-Sursa E.

Lu6nd in considerare Raportul de Specialitate nr. 1047103.02.2022 inaintat de Directia economicd,
privind aprobarea bugetului de Venituri gi Cheltueli pe anul 2022 a Oraqului Huedin gi estimdrile pe anii2023-
2025.

Avdnd in vedere proiectul de hotdrdre nr.1049103.02.2022 inaintat de primar gi avizat de comisia pentru
activitdti economico - financiare la gedinfa din data de 04.02.2022.

in temeiul prevederilor art. '7, alin. 4,5 din Legea nr. 5212003 privind transparenfa decizionald, art. B,

tit.a, art.79, alin.1, art.20, alin.1, lit.a, art.26, alin.4, art.39, alin.3-4-5-6-8 din Legea nr.27312006 privind finanfele
publice locale, cu modific[rile gi completlrile ulterioare, prevederile Legii nr. 3171202I privind Legea Bugetului
de Stat pe anul 2022, art.88, art. 129, alin. 1, 2 lit.b, alin.4,lit. a art. 196 alin.l,lit.a , art. 197, alin.S din O,U.G nr.
57 12019 privind Codul Administrativ,

HOrAnAgre
Art.l Se aprobl Bugetul de Venituri Proprii si Subvenfii pe anul 2022 al Oragului Huedin gi estim[rile

pe anii 2027-2025 Sursa E - in sum[ de 597.000 lei, din care:

-Sec(iunea de funcfionare in valoare de 520.000 lei;

-Sec{iunea de dezvoltare in valoare de 77.000 lei;

Art,2. Se aprobd cheltuelile de capital privind investifiile propuse a se realiza in anul 2022 din
"Excedentul bugetului local al anilor precedenfi"-sursa E in sumd de 77 .000lei, dup[ cum urmeaz6:

-Reparafii capitale grup sanitar din tdrgul de animale str.Horea nr,101 77.000lei
Art.3. Se aprobl Bugetul de Venituri Proprii gi Subvenlii pe anul 2022 Consolidat al Oragului Huedin gi

estimdrile pe anii 2023-2025-Sursa E;

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredin,teazd Direcfia economic[ din cadrul
Primdriei oraqului Huedin.
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