
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 116 /2020
Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Văzând Proiectul de hotărâre nr.135/18.06.2020 şi Referatul de aprobare

nr.135/18.06.2020 al Primarului Municipiului Petroşani privind rectificarea bugetului
Municipiului Petroşani pe anul 2020;

Având în vedere raportul Direcţiei economice nr.8047/18.06.2020, Referatul nr.
7.977/17.06.2020 întocmit de Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat Petroşani,
HCJ 100/2020, Adresa nr.1623/16.06.2020 întocmită de Şcoala Gimnazială I.G.Duca
Petrosani, Borderoul centralizator nr.7.338/11.06.2020 al Direcţiei de Sănătate Publică
Deva ,Referatul nr. 7.976/17.06.2020 întocmit de Serviciul de Voluntariat Situaţii de
Urgenţă, precum şi avizul comisiei juridice nr.453/2020, avizul comisiei pentru buget
nr.459/2020, avizul comisiei pentru servicii publice nr.465/2020, avizul comisiei pentru
urbanism nr.471/2020, avizul comisiei pentru sănătate nr.474/2020, avizul comisiei pentru
cultură nr.477/2020, avizul comisiei pentru minorităţi nr.479/2020;

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, cu
modificările ulterioare;

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 585 mii lei, astfel încât totalul bugetului să fie 67.863,50 mii lei la venituri şi
68.552,50 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 Referatului nr 7.977/17.06.2020 întocmit de Direcţia Administrarea Domeniului
Public şi Privat Petrosani ,ca urmare a vânzării unor bunuri din domeniul privat al U.A.T
Petroşani, se majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local după cum urmează:

VENITURI
B.Secţiunea de dezvoltare;
- se majorează cap.39.02.07 “Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând

domeniului privat al statului sau al U.A.T” cu suma de 9 mii lei
Total majorare venituri 9 mii lei
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CHELTUIELI
CAPITOLUL 70.02 LOCUINŢE SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Subcapitolul 70.02.50 “Alte cheltuieli cu locuinţe, servicii şi dezvoltare publică “
B .Secţiunea de dezvoltare

-se introduce poziţia nr.13 în Cap. C Alte cheltuieli de investiţii,din Lista obiectivelor
de investiţii cuprinse în bugetul local ,cu suma de 9 mii lei,obiectiv de investiţii “Toalete
ecologice “;

Total majorare capitol si subcapitol 9 mii lei;

 În baza HCJ 100/2020 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul
2020 ale unor instituţii publice aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean
Hunedoara,precum şi a Adresei nr.1623/16.06.2020 întocmită de Şcoala Gimnazială
I.G.Duca Petrosani ,se majorează bugetul acestei instituţii cu suma de 100 mii lei în
vederea asigurării creditelor necesare pentru plata burselor in trimestrul II 2020 .Astfel se
majorează capitolele de venituri si cheltuieli după cum urmează:

VENITURI
A .Secţiunea de functionare

- se majoreaza capitolul de venituri 21.43.02.23 “Subvenţii primite de la bugetul
judeţului pentru clasele de învătământ special organizate în cadrul unităţilor de
învăţământ de masa ”pentru trimestrul II,2020 cu suma de 100 mii lei;

Total majorare capitol venituri 100 mii lei

CHELTUIELI
CAPITOLUL65.02 Învăţământ
Subcapitol 65.02.07”Învăţământ special”I.G.Duca
A .Secţiunea de functionare

-se majorează Titlul XI Alte cheltuieli,art/alin.59.01 Burse cu suma de 100 mii lei
Total majorare capitol şi subcapitol 100 mii lei ;

 În baza Borderoului centralizator nr7.388/11.06.2020 al Direcţiei de Sănătate Publică
Deva şi a Referatului nr. 7.976/17.06.2020 întocmit de Serviciul de Voluntariat Situaţii de
Urgenţă, se majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local cu suma de 476 mii lei
după cum urmează:

VENITURI
A.Secţiunea de funcţionare;
- se majorează cap.42.02.80 “Subveníi de la bugetul de stat pentru decontarea

cheltuielilor pentru carantină” cu suma de 476 mii lei;

Total majorare venituri 476 mii lei
CHELTUIELI

A .Secţiunea de funcţionare
CAPITOLUL 66.02 “Sănătate”

Subcapitol 66.02.08“Servicii de sănătate publică ”
-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 476 mii lei ;
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Total majorare capitol şi subcapitol 476 mii lei

Art.2. Aprobă Lista obiectivelor de investiţii propuse pe anul 2020 cuprinse în
bugetul local al Consiliului local al Municipiului Petroşani 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 şi

condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 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, 25.06.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ:
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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