
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

privind aprobarea Bugetului
estimarile pe anii 2022-2025 Sursa F

HOTANANB
de venituri Proprii si subventii pe anul 2022 al orasului Huedin qi

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinla extraordinara din data de 10.02.2022.
Avdnd in vedere expunerea de motive nr. 1043/03.02.2022 inaintatd de Primar Mircea Moroqan in calitate

de ordonator principal de credite al Oragului Huedin, in conformitate cu prevederile aft, 8 , lit.a , art. 79, alin.I,
att'20, alin.1 , lit'a, arl 26, alin.4, art.39, alin. 3, 4,5,6,8, arl'.45, art.46, din Legea nr.27312006 cu modificarile

;i completdrile ulterioare privind finanfele publice locale, prevederile Legii nr. 31712021 privind Legea bugetului
de stat pe anul2022.

Jin6nd seama de referatul nr.1047103.02.2022 inaintat de Morogan Mircea in calitate de ordonator
principal de credite al Oragului Huedin, in conformitate cu prevederile art.25 gi 26 dinlegea nr.27312006 privind
finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere Hotararea Consiliului de
Administratie a Spitalului Orasenesc Huedin nr.312022 precum si Referatul nr.901/03.02.2022 inaintat de Spitalul
Or Huedin si inregistrat sub nr.1005103.02.2022 privind elaborarea si avizarcaproiectului Bugetului de Venituri
proprii si subventii pe anul 2022 siEstimari pe anii 2023-2025- sursa,,F,'

Ludnd in considerare Raportul de Specialitate nr.1047103.02.2022 inaintat de Direcfia economicd, privind
aprobarea bugetului de Venituri gi Cheltueli pe anul 2022 alOragului Huedin gi estim[rile pe anii 2023-2025"

Av6nd in vedere proiectul de hotdrAre nr. 1050/03.02.2022 inaintat de primar qi avizat de comisia pentru

activitdli economico - financiare la gedinla din data de 04.02.2022.

in temeiul prevederilor art.7, alin.4, 5 din Legea nr. 52/2003 privind transparenfa decizional6, art. 8, lit.a,
art.19, 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 modificdrile gi completdrile ulterioare, prevederile Legii nr. 31712021privind Legea Bugetului

de Stat pe anul 2022, art.88, art. 129, alin. 1 , 2 lit.b, alin.4, lit. a aft. 196 alin. 1, lit.a , art. I97 , alin.S din O.U.G nr.

57 12019 privind Codul Administrativ,

HorAnASre
Art.l. Se aprobd bugetul de venituri gi cheltueli a Spitalului OrSgenesc Huedin pe anul 2022 qiEstim[ri

pe anii 2023-2025- sursa F:

Art.2. Se aprob[ :utilizarea sumei de 30.000,00 lei din excedentul anului precedent pentru finantarea
cheltuielilor din SECTIIINEA DEZVOLTARE

Art.3. se aprobd Lista de investitii pe anul 2022 invaloare de 12.391.838,53 lei astfel:

3.1 Aprobarea cheltuielilor de capital privind investitiile propuse a se realiza in anul 2022, din " Excedentul
anilor precedeti" in suma de 30.000 lei

Nr.
Cft

Denumire obiectiv S ursa fi nant ar e I articol bu eetar Valoare lei

Aparat EKG portabil cu 12 canale
si 12 derivatii

Excedent din anul precedentlT 1.01.02 30.000

TOTAL INVESTITII 30.000



3,2 Aprobarea cheltuielilor de copital privind investitiile propuse a se realiza in anul 2022, din bugetului anului
2022 in suma de 155.600\e

2 Sistem de control acces Venituri proprii 17 1.01.03 5.100
a
J Licente informatice Venituri proprii 17 1.01.30 2.500
2 Proiectare instalatii electrice si

termice
Venituri proprii/7 1.0 1.30 148.000

TOTAL INVESTITII 155.600

3'3 Aprobarea cheltuielilor cuprinse in contractur de finantare
Proiectului - " cresterea capacitatii spitalului orasenesc Huedin
conform , in sume de 12.206.238.53 lei,

nerambursabila - pentru implernentarea -

de gestionare a crizei sanitare COVID-LI"

Nr.

Crt
Denumire obiectiv Sursa finantare Valoare lei

I Cresterea capacitatii Spitalului
Orasenesc Huedin de gestionare a

crizei sanitare COVID 19

Finantare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020

t2.206.238.53

TOTAL 12.206.238.53

Art.4, Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot[rdri se incredinfeazd Direcfia economic[ din cadrul
Primdriei oragului Huedin.

Nr.23l 10.02.2022 Consilieri total:
Consilieri prezenli:

Consilieri absenti:

Votat pentru:

Preqedinte de gedinf6, General UAT,

t5

T4

1

t4


