ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 90 / 2020
privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Orăştie
pe anul 2020
Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Analizând proiectul de hotărâre nr.101/2020 şi referatul de aprobare nr.8038/23.07.2020 al
Primarului Municipiului Orăştie, d-l Ovidiu LaurenŃiu Bălan din care reiese necesitatea şi
oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului
Orăştie pe anul 2020;
Având în vedere raportul nr.8039/23.07.2020 al DirecŃiei economice din cadrul aparatului
propriu al Primarului Municipiului Orăştie.
În baza raportului de avizare nr.8238/29.07.2020 al comisiei pentru activităŃi economicfinanciare înregistrat în şedinŃa comisiei din data de 28.07.2020.
În temeiul prevederilor art.19, alin.(2) şi art.49, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind
finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.129, alin.(4), lit.”a”,
art.139, alin.(3), lit.”a” şi art.196, alin.(1), lit.”a” din OrdonanŃa de urgenŃă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, 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 cu suma de 1026,91 mii lei, precum şi redistribuirea unor
sume în cadrul bugetului local şi anume:
La partea de venituri :
1. Se majorează capitolul 3602 „Diverse venituri” cu suma de 58,91 mii lei, la subcapitolul
360247 ”Alte venituri pentru finanŃarea secŃiunii de dezvoltare”,
2.Se majorează capitolul 4202 „SubvenŃii de la bugetul de stat” cu suma de 34,33 mii lei, şi
anume cu suma de 1,17 mii lei, la subcapitolul 420234 ”SubvenŃii pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri” şi cu suma de 33,16 mii lei
subcapitolul 420269 „SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susŃinerii
derulării proiectelor finanŃate din fonduri externe nerambursabile”,
3.Se majorează capitolul 4302 „SubvenŃii de la alte administraŃii” cu suma de 3,83 mii lei, la
subcapitolul 430234 ”Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanŃarea lucrărilor de înregistrare
sistematică din cadrul Programului naŃional de cadastru şi carte funciară”,
4.Se majorează capitolul 4802 „Sume primite de la UE/alŃi donatori în contul plăŃilor
efectuate şi refinanŃări aferente cadrului financiar 2014-2020” cu suma de 929,84 mii lei , şi anume:
- se diminuează subcapitolul 48020101 „Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul
curent” (FEDR) cu suma de 4162,81 mii lei;
- se majorează subcapitolul 48020102 „Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anii
anteriori” (FEDR) cu suma de 253,55 mii lei;
- se majorează subcapitolul 48020103 „PrefinanŃare” (FEDR) cu suma de 3909,26 mii lei,
- se diminuează subcapitolul 48020201 „Sume primite în contul plăŃilor efectuate în anul
curent” (FSE) cu suma de 104,77 mii lei

-se majorează subcapitolul 48020203 „PrefinanŃare” (FSE) cu suma de 1034,61 mii lei.
La partea de cheltuieli:
1. - se majorează capitolul 5102 ”AutorităŃi publice şi acŃiuni externe”, subcapitolul
51020103 „AutorităŃi executive” la titlul 20 “Bunuri şi servicii”, articolul 2016 „Studii şi cercetări”
cu suma de 3,83 mii lei;
2. - se diminuează capitolul 6702 „Cultură, recreere şi religie” cu suma de 2000,00 mii lei ,
subcapitolul 67050503 „ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement”, la titlul 70 „Cheltuieli de capital”,
3. - se majorează capitolul 6802 ”Asigurări şi asistenŃă socială” cu suma de 983,83 mii lei,
respectiv subcapitolul 68021501 „Ajutor social” cu suma de 1,17 mii lei, la titlul 57 “AsistenŃă
socială”, articolul 570201 „Ajutoare sociale în numerar” şi subcapitolul 68025050 „Alte cheltuieli
în domeniul asistenŃei şi asigurărilor sociale” cu suma de 982,66 mii lei la titlul 58 „Proiecte cu
finanŃare din fonduri externe nerambursabile”, articolul 5802 „Programe din Fondul Social
European” şi anume aliniatul 580201 ”FinanŃare naŃională” cu suma de 147,40 mii lei şi aliniatul
580202 „FinanŃare externă nerambursabilă” cu suma de 835,26 mii lei
4. - se diminuează capitolul 7002 „LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică” cu suma de
10,75 mii lei la titlul 70 „Cheltuieli de capital”, şi anume subcapitolul 700203 „LocuinŃe” se
majorează cu suma de 39,25 mii lei şi subcapitolul 700205 ”Alimentări cu apă” se diminuează cu
suma de 50,00 mii lei,
5. - se majorează capitolul 7402 “ProtecŃia mediului”, cu suma de 50,00 mii lei la titlul
20 “Bunuri şi servicii”, articolul 2002 „ReparaŃii curente”
6. - se majorează capitolul 8402 “Transporturi”, cu suma de 2000,00 mii lei la titlul 20
“Bunuri şi servicii”, articolul 2002 „ReparaŃii curente”.
Art.2 : Se modifică corespunzător şi lista de investiŃii anexă la bugetul local pe anul 2020.
Art.3 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, 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;
− DGFP Hunedoara;
− Primarului municipiului Orăştie;
− DirecŃiilor din cadrul Primăriei Municipiului Orăştie.

Municipiul Orăştie, 30.07.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
prof.łAMBĂ Alin Adam
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară din data de 30 iulie 2020, cu următoarele
voturi :
Total consilieri locali : 19
PrezenŃi : 18
Pentru : 14
Împotrivă : 1
AbŃineri : 3

