ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORASTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 159 / 2018
privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul bugetului instituŃiilor publice
finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.163/2018, raportul primarului
nr.10225/17.07.2018, raportul DirecŃiei economice nr.10226/17.07.2018 şi raportul de avizare al
comisiei economice,
În temeiul prevederilor art.41, alin.(1) şi art.49 din Legea 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 virarea de credite bugetare în sumă de 535,21 mii lei de la cheltuielile
de personal la cheltuielile de capital, precum şi redistribuirea unor sume între proiectele de
investiŃii, la capitolul 6610 „Sănătate” şi anume se diminuează creditele bugetare cu suma de
535,21 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, articolul 1001 „Cheltuieli salariale în bani”,
aliniatul 100101 „Salarii de bază” şi se majorează cu suma de 535,21 mii lei titlul 70 „Cheltuieli
de capital”, articolul 7001 „Active fixe”, aliniatul 700102 „Maşini, echipamente şi mijloace de
transport”.
Art.2 : Se modifică corespunzător şi lista de investiŃii anexă la bugetul local pe anul 2018.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi directorul
economic al Primăriei municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara
- AJFP Hunedoara
- Primarului municipiului Orăştie
- DirecŃiei economice
- DirecŃiei tehnice
- Spitalului Municipal Orăştie.
Orăştie, 26.07.2018

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 26 iulie 2018, prin vot deschis, cu unanimitate
de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

