ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 133 / 2018
privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.136/2018, raportul Primarului
nr.8004/05.06.2018 şi raportul DirecŃiei economice nr.8005/05.06.2018;
În baza prevederilor art.19, alin.(2) şi art.49, alin.(4) şi (7) din Legea nr.273/2006 privind
finanŃele publice locale, 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 21,00 mii lei, şi anume :
La partea de venituri se majorează capitolul 3902 „Venituri din valorificarea unor
bunuri”, subcapitolul 390207 „Venituri din valorificarea unor bunuri aparŃinând domeniului
privat al unităŃii administrativ-teritoriale” cu suma de 21,00 mii lei.
La partea de cheltuieli se majorează creditele bugetare cu suma de 21,00 mii lei, astfel :
- la capitolul 5102 „AutorităŃi publice şi acŃiuni externe” se diminuează prevederile
bugetare cu suma de 69 mii lei, respectiv la titlul 70 „Cheltuieli de capital”;
- la capitolul 7002 „LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică” se majorează prevederile
bugetare cu suma de 90 mii lei şi anume la subcapitolul 700203 „LocuinŃe”, respectiv titlul 70
„Cheltuieli de capital”.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi directorul
economic al Primăriei municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara
- AJFP Hunedoara
- Primarului municipiului Orăştie
- DirecŃiilor din cadrul Primăriei Municipiului Orăştie
- InstituŃiilor de învăŃământ

Orăştie, 06.06.2018

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

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa de îndată din data de 06 iunie 2018, prin vot deschis, cu unanimitate
de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (17 prezenŃi).

