
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 77 /2020
Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Văzând Proiectul de hotarare nr.110/27.04.2020 şi Referatul de aprobare al
Primarului Municipiului Petroşani nr.110/27.04.2020, privind rectificarea bugetului
Municipiului Petroşani pe anul 2020,

Având în vedere raportul Directiei economice nr.5577/27.04.2020, Decizia
nr.2588/22.04.2020 a A.J.F.P. Hunedoara şi Referatul nr. 5537/23.04.2020 întocmit de
Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Petrosani, precum şi avizul comisiei
juridice nr.389/2020, avizul comisiei pentru buget nr.390/2020, avizul comisiei pentru
servicii publice nr.391/2020, avizul comisiei pentru urbanism nr.392/2020, avizul comisiei
pentru sănătate nr.393 /2020, avizul comisiei pentru cultură nr.394 /2020, avizul comisiei
pentru minorităţi nr. 395 /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. Aprobă rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole şi
Subcapitole şi la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli Subcapitole şi
Paragrafe pe anul 2020, prin majorarea bugetului atât la venituri cât şi la cheltuieli cu
suma de 161 mii lei, astfel încât totalul bugetului să fie 65.794,50 mii lei la venituri şi
66.483,50 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1 care face parte din hotarare.

Rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole şi Subcapitole şi la
Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli Subcapitole şi Paragrafe pe anul 2020
se efectuează astfel:

 În baza Deciziei nr.2588/22.04.2020 a A.J.F.P. Hunedoara şi Referatului nr.
5537/23.04.2020 întocmit de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat Petrosani
se majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local cu suma de 161 mii lei după cum
urmează:

VENITURI
A.Secţiunea de funcţionare;
- se majorează cap.11.02.06 “Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor

locale ” cu suma de 296 mii lei;
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- se diminuează cap.04.02.01 “Sume alocate din cota defalcată de 65% din impozitul
pe venit ” cu suma de 45 mii lei

- se diminuează cap.04.02.04 “Sume alocate din cota de 85% din cota de 14% din
impozitul pe venit prevăzută în legea bugetului de stat nr.5/2020 ” cu suma de 90 mii lei

Total majorare venituri 161 mii lei

CHELTUIELI
A .Secţiunea de funcţionare
CAPITOLUL 74.02 “Protecţia mediului”

Subcapitol 74.02.50.02“Colectarea tratarea şi distrugerea deşeurilor ”
-se majorează Titlul II Bunuri şi servicii art/alin 20.01.09 Materiale şi prestări servicii cu

caracter funcţional cu suma de cu suma de 100 mii lei ;

Total majorare capitol şi subcapitol 100 mii lei

A.Secțiunea de funcţionare
CAPITOLUL 84.02 “Transporturi”
Subcapitol 84.02.03.03 “Străzi”

-se majoreazăTitlul II Bunuri şi servicii art/alin 20.01.09 Materiale şi prestări servicii
cu caracter funcţional cu suma de cu suma de 61 mii lei ;

Total majorare capitol şi subcapitol 61 mii lei

Art.2. Prezenta hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi
condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică și se va comunica
Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice şi Instituției Prefectului- Județul
Hunedoara.

Petroşani, 29.04.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LAUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI


	 HOTĂRÂREA NR. 77 /2020
	Petroşani,  29.04.2020

