
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 63/2020
Privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate

Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Văzând Proiectul de hotărâre nr.103/30.03.2020 şi Referatul de aprobare
nr.103/30.03.2020 al primarului Municipiului Petroșani privind rectificarea Bugetului Instituțiilor
Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii pe anul 2020,

Având în vedere Raportul Direcţiei economice nr.4867/30.03.2020,Contractul de
finanţare nr.2.467/06.03.2020 al Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara Deva, Adresele
nr.5.145/11.03.2020 şi 6076/24.03.2020 şi 6.399/30.03.2020 ale Spitalului de Urgenţă
Petroşani, precum şi avizul comisiei juridice nr.248/2020, avizul comisiei pentru buget
nr.260/2020, avizul comisiei pentru servicii publice nr.274/2020, avizul comisiei pentru
urbanism nr.287/2020, avizul comisiei pentru sănătate nr.296/2020, avizul comisiei pentru
cultură nr.302/2020, avizul comisiei pentru minorităţi nr.307/2020;

În conformitate cu dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.3, alin.2, art.42,
alin.4, art.80 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative,republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin. 1, alin.2, lit.,,b” , alin.4, lit.,,a”, art. 139, alin. 3,
lit.,,a” , art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE:
.

Art.1.Se aprobă rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate
Integral sau Parțial din Venituri Proprii pe anul 2020 al Municipiului Petroșani, prin majorarea
bugetului atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 171,27 mii lei, astfel încât totalul
bugetului sa fie 144.590,27 mii lei la venituri şi 147.702,27 mii lei la cheltuieli, conform anexei
nr.1, care face parte din hotarare.

Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din
Venituri Proprii pe anul 2020 al Municipiului Petroșani se efectuează în baza :
 Contractului de finanţare nr. 2.467/06.03.2020 al Direcţiei de Sănătate Publică
Hunedoara Deva , Adresei nr.5.145/11.03.2020 a Spitalului de Urgenţă Petroşani şi a HCL
14/2020 de aprobare a Bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2020 după cum urmează:

VENITURI
B .Secţiunea de dezvoltare

-se majorează capitolul de venituri 43.10.16.01 ”Sume din bugetul de stat către bugetele
locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi a echipamentelor în sănătate” cu suma de 17
mii lei;

-se majorează capitolul de venituri 43.10.14 ”Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea
cheltuielilor de capital în domeniul sănătătăţii” cu suma de 3 mii lei;

Total majorare venituri 20 mii lei
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CHELTUIELI
CAPITOLUL 66.010 « SĂNĂTATE »

Subcapitolul 66.10.06.01 “Spitale generale”
B .Secţiunea de dezvoltare

-se introduce poziţia nr.40 în Cap. C, Alte cheltuieli de investiţii din Lista obiectivelor de
investiții cuprinse în bugetul SUP “Microscop anatomopatologic“Contract nr.2.467/06.03.2020
încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara Deva“ în sumă de 4 mii lei din care 3 mii
lei de la bugetul de stat şi 1mii lei contribuţie din bugetul local;

-se introduce poziţia nr.41 în Cap. C, Alte cheltuieli de investiţii din Lista obiectivelor de
investiții cuprinse în bugetul SUP “Microtom“,Contract nr.2.467/06.03.2020 încheiat cu
Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara Deva“ în sumă de 16 mii lei din care 14 mii lei de la
bugetul de stat şi 2 mii lei contribuţie din bugetul local;

Total majorare cheltuieli Secţiunea de dezvoltare 20 mii lei

 În baza solicitării formulate de Spitalul de Urgenţă Petroşani prin Adresele
nr.6076/24.03.2020 şi 6.399/30.03.2020 se majorează bugetul de venituri si cheltuieli după
cum urmează:

VENITURI
A.Secţiunea de functionare

- 37.10.01 “Donatii si sponsorizări” cu suma de151,27 mii lei ;
Total majorare venituri Secţiunea de funcţionare 151,27 mii lei

CAPITOLUL 66.10 « SĂNĂTATE »
Subcapitolul 66.10.06.01 “Spitale generale”

A.Secţiunea de functionare
-se majorează Titlul II Bunuri şi servicii, art/alin 20.04.02 Materiale sanitare cu suma

de 48,38 mii lei;

Total majorare Secţiunea de funcţionare 48,38 mii lei

B .Secţiunea de dezvoltare:
-se introduce poziţia nr.42 în Cap. C, Alte cheltuieli de investiţii din Lista obiectivelor de

investiții cuprinse în bugetul SUP “Aparat testare COVID-19“,din sponsorizări în sumă de
102,89 mii lei;

Total majorare cheltuieli Secţiunea de dezvoltare 102,89 mii lei

Prin rectificările efectuate în structura BugetuluiInstituțiilor Publice și Activităților
Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii pe anul 2020 al Municipiului Petroșani, se
majorează Secțiunea de dezvoltare la capitolul de venituri 37.10.04 „Vărsăminte din secțiunea
de funcționare” cu suma de 102,89 mii lei și se diminuează concomitent Secțiunea de
funcționare la capitolul de venituri 37.10.03 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru
finanțarea secțiunii de dezvoltare” tot cu suma de102,89 mii lei.

Art.2. Aprobă Lista rectificată, a obiectivelor de investiţii propuse pe anul 2020 şi
cuprinse în Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri
Proprii al Municipiului Petroșani conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre .

Art.3 . Anexele cu nr.1 şi nr.2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.4 Prezenta hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul și condițiile
Legii 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică și se va comunica Primarului
Municipiului Petroşani, Direcţiei economice şi Instituției Prefectului- Județul Hunedoara.

Petroşani, 30.03.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ:
LAUTARU VLAD ALEXANDRU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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