ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 165 / 2017
privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Orăştie
pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.175/2017, raportul Primarului
municipiului Orăştie nr.9625/03.08.2017 şi raportul DirecŃiei economice
nr.9626/03.08.2017;
În baza prevederilor Legii nr.273 / 2006 privind finanŃele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(4), lit.a şi art.45,
alin.(2) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Orăştie prin
majorare, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu suma de 580,00 mii lei, precum
şi redistribuirea unor sume în cadrul bugetului local, şi anume :
1. - la partea de venituri se majorează cu suma de 152,00 mii lei capitolul 4202
„SubvenŃii de la bugetul de stat”, subcapitolul 420220 „SubvenŃii de la bugetul
de stat către bugetele locale necesare susŃinerii derulării proiectelor finanŃate din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” şi cu suma de 428,00 mii lei
capitolul 4802 „Sume primite de la UE/alŃi donatori în contul plăŃilor efectuate
şi prefinanŃări aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul 480201
”Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
2. - la partea de cheltuieli influenŃele sunt :
- se majorează cu suma de 111,00 mii lei capitolul 5102 “AutorităŃi publice”,
titlul 70 « Cheltuieli de capital »
- în cadrul capitolului 6602 „Sănătate”, subcapitolul 66020601 „Spitale
generale” se
diminuează titlul 51 „Transferuri”, articolul 510146
« Transferuri din bugetele locale pentru finanŃarea cheltuielilor curente în
domeniul sănătăŃii » şi se majorează cu suma de 47,60 mii lei titlul 70
« Cheltuieli de capital »
- se majorează cu suma de 580 mii lei capitolul 6702 “Cultură, recreere şi
religie”, titlul 58 ”Proiecte cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul 67020503 „ÎntreŃinere
grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement”.
- se majorează cu suma de 20,30 mii lei capitolul 6802 “AsistenŃă socială”,
titlul 70 « Cheltuieli de capital », subcapitolul 680211 » Creşe »

- se majorează capitolul 7002 “ LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică” cu
suma de 359,00 mii lei , şi anume titlul 58 ”Proiecte cu finanŃare din fonduri
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul
70020301 ”Dezvoltarea sistemului de locuinŃe” cu suma de 193,00 mii lei şi
titlul 70 « Cheltuieli de capital », subcapitolul 70020501 « «Alimentări cu
apă », cu suma de 166,00 mii lei.
- - se majorează capitolul 7402 “ProtecŃia mediului” cu suma de 36,10 mii lei,
la subcapitolul 740206 „Canalizarea şi tratarea apelor reziduale”, la titlul 71
“Cheltuieli de capital”
- se diminuează capitolul 8402 « «Transporturi » cu suma de 526,40 mii lei, la
subcapitolul 84020303 „Străzi”, la titlul 71 “Cheltuieli de capital”.
Art.2 : Se aprobă rectificarea bugetul instituŃiilor publice finanŃate integral
sau parŃial din bugetele locale prin diminuare, atât la venituri, cât şi la cheltuieli,
cu suma de 47,60 mii lei, şi anume :
- la partea de venituri se diminuează capitolul 4310 “SubvenŃii de la alte
administraŃii”, subcapitolul 431010 “SubvenŃii de la bugetele locale pentru
finanŃarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăŃii” cu suma de 47,60 mii.
- la partea de cheltuieli se diminuează capitolul 6610 “Sănătate” cu suma de
47,60 mii lei, la titlul 20 “Bunuri şi servicii”, articolul 2002 “ReparaŃii curente”.
Art.3 : Se modifică corespunzător şi lista de investiŃii anexă la bugetul
local pe anul 2017.
Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi
directorul economic al Primăriei municipiului Orăştie.
Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara
− DGFP Hunedoara
− Primarului municipiului Orăştie
− DirecŃiilor din cadrul Primăriei Orăştie
− Spitalului Municipal Orăştie.
Orăştie, 04.08.2017

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa de îndată din data de 04 august 2017, prin vot
deschis, cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (14
prezenŃi).

