
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.75/2020
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.105/07.04.2020 şi Referatul de aprobare

nr.105/07.04.2020 al primarului Municipiului Petroșani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, privind
rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din
Venituri Proprii pe anul 2020,

Având în vedere raportul Direcţiei economice nr.5154/07.04.2020 şi Adresa
nr.7.099/07.04.2020 a Spitalului de Urgenţă Petroşani;

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 84,01 mii lei, astfel încât totalul
bugetului sa fie 144.674,28 mii lei la venituri şi 147.786,28 mii lei la cheltuieli, conform anexei
nr.1, care face parte din hotărâre.

Rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din
Venituri Proprii pe anul 2020 al Municipiului Petroșani se efectuează în baza :

 Solicitării formulate de Spitalul de Urgenţă Petroşani prin Adresa nr.7099/07.04.2020 se
majorează bugetul de venituri si cheltuieli după cum urmează:

VENITURI
A.Secţiunea de functionare

- 37.10.01 “Donatii si sponsorizări” cu suma de 84,01 mii lei ;
Total majorare venituri Secţiunea de funcţionare 84,01 mii lei

CAPITOLUL 66.10 « SĂNĂTATE »
Subcapitolul 66.10.06.01 “Spitale generale”

B .Secţiunea de dezvoltare:
-se majorează 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
84,01 mii lei;

Total majorare cheltuieli Secţiunea de dezvoltare 84,01 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
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de funcționare” cu suma de 84,01 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 de 84,01mii lei.

De asemenea se efectuează modificări în Lista obiectivelor de investiţii propuse pe
anul 2020 , a Spitalului de Urgenţă Petroşani după cum urmează:

-se majorează poziţia nr.5 din Cap. C, Alte cheltuieli de investiţii din Lista obiectivelor
de investiții cuprinse în bugetul SUP “Targa hidraulică pacienţi-2 buc “,din venituri proprii cu
suma de 10 mii lei;

-se majorează poziţia nr.7 din Cap. C, Alte cheltuieli de investiţii din Lista obiectivelor
de investiții cuprinse în bugetul SUP “Lift ridicare pacienţ - Sistem ridicare/mobilizare pacienti
(elevator) -2 buc “,din venituri proprii cu suma de 14 mii lei;

-se majorează poziţia nr.19 din Cap. C, Alte cheltuieli de investiţii din Lista obiectivelor
de investiții cuprinse în bugetul SUP “Injectomat -5 buc “,din venituri proprii cu suma de 25
mii lei;

-se majorează poziţia nr.23 din Cap. C, Alte cheltuieli de investiţii din Lista obiectivelor
de investiții cuprinse în bugetul SUP “Detectoare de venă /vene -1buc “,din venituri proprii cu
suma de 20 mii lei;

-se elimină poziţia nr. 25 din Cap. C, Alte cheltuieli de investiţii din Lista obiectivelor de
investiții cuprinse în bugetul SUP Autoturism Duster -1 buc “,din venituri proprii în suma de
100 mii lei;

-se introduce poziţia nr.43 în Cap. C, Alte cheltuieli de investiţii din Lista obiectivelor
de investiții cuprinse în bugetul SUP “Aparat UPS pentru Computer Tomograf -1buc “,din
venituri proprii în suma de 31 mii lei;

Prin modificările efectuate in Lista de investiţii,valoarea totală a acestora rămâne
neschimbată.

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.
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, 10.04.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ:
LĂUTARU VLAD ALEXANDRU SECRETAR GENERAL

VELICI DELIA
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