
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR.123/2020
Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Văzând Proiectul de hotărâre nr.145/01.07.2020 şi Referatul de aprobare
nr.145/01.07.2020 al Primarului Municipiului Petroşani privind rectificarea bugetului
Municipiului Petroşani pe anul 2020,

Având în vedere raportul Direcţiei economice nr. 8754/01.07.2020, Referatul nr.
8543/29.06.2020 întocmit de Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat Petroşani,
Referatul nr.8719/01.07.2020 întocmit de Biroul M.P.F.I.A.P, Referatul
nr.9112/145/01.07.2020 întocmit Direcţia de Asistenţă Socială, Referatul
nr.8746/01.07.2020 întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Referatul
nr.8741/01.07.2020 întocmit de Biroul M.P.F.I.A.P, precum şi avizul comisiei juridice
nr.489/2020, avizul comisiei pentru buget nr.495/2020, avizul comisiei pentru servicii
publice nr.501/2020, avizul comisiei pentru urbanism nr. 507/2020, avizul comisiei pentru
sănătate nr.510/2020, avizul comisiei pentru cultură nr.506/2020, avizul comisiei pentru
minorităţi nr.500/2020,

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 62 mii lei, astfel încât totalul bugetului să fie 67.925,50 mii lei la venituri şi
68.614,50 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1, care face parte din hotărâre.

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 8543/29.06.2020 întocmit de Direcţia Administrarea Domeniului
Public şi Privat Petrosani ,ca urmare a încheierii Actului aditional nr.2 la Contractul de
finanţare nr.1613/16.07.2019 cu Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării şi Administraţiei
se majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local după cum urmează:

VENITURI
B.Secţiunea de dezvoltare;
- se majorează cap.42.02.12 “Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de

locuit” cu suma de 31 mii lei;
Total majorare venituri 31 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 majorează art/alin 51.02.29 “Alte transferuri de capital catre instituţii publice “cu
suma de 31 mii lei;

Total majorare capitol si subcapitol 31 mii lei

 În baza Referatului nr.8.719/01.07.2020 întocmit de Biroul M.P.F.I.A.P,ca urmare a
încasării contribuţiei Asociaţiei de Proprietari Pacii,nr.2 la proiectul Cresterea eficienţei
energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Petroşani ,cod SMIS 119886, se
majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local după cum urmează:

VENITURI
B.Secţiunea de dezvoltare;
- se majorează cap.36.02.23 “Taxă de reabilitare termică” cu suma de 31 mii lei;

Total majorare venituri 31 mii lei

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 majorează art/alin 58.01.01 “Finanţare naţională “cu suma de 31 mii lei;
Total majorare capitol si subcapitol 31 mii lei

Art.2. Aprobă rectificarea Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole și
Subcapitole şi la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli Subcapitole și
Paragrafe pe anul 2020 prin virarea de credite bugetare între capitolele de cheltuieli ale
bugetului local, astfel încât totalul bugetului să rămână neschimbat .
 Având în vedere Referatul nr. 8543/29.06.2020 întocmit de Direcţia Administrarea
Domeniului Public si Privat Petroşani,Referatul nr.9112/145/01.07.2020 întocmit Direcţia
de Asistenţă Socială ,Referatul nr.8746/01.07.2020 întocmit de Serviciul Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Referatul nr.8741/01.07.2020 întocmit de Biroul M.P.F.I.A.P, se
rectifică Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole și Subcapitole şi la Cheltuieli pe
Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli Subcapitole și Paragrafe pe anul 2020,după cum
urmează:

CHELTUIELI
CAPITOLUL 51.02 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”

Subcapitol 51.02.01.03“Autorităţi executive”
B.Secțiunea de dezvoltare
-se diminuează poziţia nr.1 din Cap. C ,Alte cheltuieli de investiţiii din Lista obiectivelor
de investiţii cuprinse în bugetul local cu suma de 50 mii lei , obiectiv de investiţii
“Actualizarea suportului topografic al Municipiului Petroşani";
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-se diminuează poziţia nr.2 din Cap. C ,Alte cheltuieli de investiţiii din Lista obiectivelor
de investiţii cuprinse în bugetul local cu suma de 29 mii lei , obiectiv de investiţii “Server
de reţea şi aplicaţie";

Total diminuare capitol şi subcapitol 79 mii lei

CAPITOLUL 66.02 “Sănătate”
Subcapitol 66.02.06.01 “Spitale generale”
A.Secțiunea de funcţionare
-se diminuează Titlul V art/alin 51.01.46” Transferuri din bugetele locale pentru

finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii” cu suma de 170 mii lei ;

B.Secțiunea de dezvoltare
-se diminuează Titlul VI art/alin 51.02.28 “Transferuri din bugetele locale pentru

finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii “cu suma de 400 mii lei ;

Total diminuare subcapitol 570 mii lei

Subcapitol 66.02.08 “Servicii de sănătate publică”
A.Secțiunea de functionare

-se majorează Titlul I art/alin 10.01.01” Salarii de bază” cu suma de 5 mii lei;
-se majorează Titlul I art/alin 10.02.06 “Vouchere de vacanţă “ suma de 8 mii lei ;

Total majorare subcapitol 13 mii lei
Total diminuare capitol 557 mii lei

CAPITOLUL68.02 “Asigurări şi asistenţă socială”
Subcapitol 68.02.50.50 “Alte cheltuieli cu asistenţa şi asigurări sociale”
A.Sectiunea de functionare

-se diminuează Titlul I art/alin 10.01.01” Salarii de bază” cu suma de 13 mii lei;

Total diminuare capitol şi subcapitol 13 mii lei

CAPITOLUL70.02 “Locuinte,servicii şí dezvoltare publică”
Subcapitol 70.02.50 “Alte servicii în domeniile locuinţelor,serviciilor şi dezvoltării
publice”
A.Secţiunea de funcţionare
-se majorează art/alin 20.01.09” Materiale şii prestări servicii cu carcter funcţional “ cu
suma de 50 mii lei ;

B .Secţiunea de dezvoltare
-se diminuează pozţtia nr.1, Cap .B, Lucrari noi , din Lista obiectivelor de investiţii

cuprinse în bugetul local cu suma de 120 mii lei, obiectiv de investiţii “Extindere retele de
gaz str.George Enescu,Transilvaniei”;
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-se majorează poziţia nr. 2 ,Cap. B, Lucrari noi, din Lista obiectivelor de investitii
cuprinse în bugetul local cu suma de 5 mii lei, obiectiv de investiţii“Bransamente utilităţi
gaz Gradiniţa nr. 3 PN “;

-se introduce pozitia nr. 3, Cap .B Lucrari noi , în Lista obiectivelor de investitii
cuprinse în bugetul local în suma de 35 mii lei, obiectiv de investiţii“Extindere retele de
gaz str.Ghe.Sincai,Depoului,Mureşului,Matei Basarab,Bucegi,Oltului,Cârjei “;

-se diminuează pozitia nr.7,Cap. C , Alte cheltuieli de investitii , din Lista obiectivelor
de investitii cuprinse în bugetul local cu suma de 4 mii lei, obiectiv de investiţii “Tractoraş
tuns iarba” ;

-se diminueaza poziţia nr.12 ,Cap. C , Alte cheltuieli de investiţii , din Lista obiectivelor
de investitii cuprinse în bugetul local cu suma de 13 mii lei, obiectiv de investiţii“Proiect
tehnic +documentaţie tehnico-ecconomică. Extindere retele de gaz str.George
Enescu,Transilvaniei” ;

-se introduce poziţia 14,Cap. C , Alte cheltuieli de investiţii ,în Lista obiectivelor de
investitii cuprinse in bugetul local în suma de 15 mii lei, obiectiv de investiţii“Proiect tehnic
+doc tehnico economică Extindere retele de gaz str.Ghe.Şincai,Depoului,Mureşului,Matei
Basarab,Bucegi,Oltului,Cârjei” ;

-se introduce pozitia nr.15, Cap. C , Alte cheltuieli de investitii , în Lista
obiectivelor de investitii cuprinse în bugetul local în suma de 4 mii lei, obiectiv de
investiţii“Fosa septica ”;

Total diminuare capitol şi subcapitol 28 mii lei
CAPITOLUL 84.02 « Tansporturi »
Subcapitolul 84.02.03.03«Străzi »
B.Secţiunea de dezvoltare

-se majorează poziţia nr 1 , Cap .B, Lucrări noi,din Lista obiectivelor de investitii
cuprinse în bugetul local cu suma de 147 mii lei , obiectiv de investiţii “Extindere şi
modernizare parcări (între str. Avram Iancu bl.3 şi Aleea Poporului bl.2, B-dul 1
Decembrie 1918 între bl.101-103, str.Saturn între bl.5-bl.7, Str. Aviatorilor bl.30,bl 19)”;

-se majorează poziţia nr. 2, Cap .B Lucrări noi,din Lista obiectivelor de investitii
cuprinse in bugetul local ,cu suma de 219 mii lei, obiectiv de investiţii “Modernizare str.
Andrei Mureşan,M.Kogalniceanu,Ghe Bariţiu “ ;

-se majorează poziţia nr. 3, Cap .B Lucrări noi,din Lista obiectivelor de investitii
cuprinse în bugetul local cu suma de 21 mii lei , obiectiv de investiţii “Modernizare
str.Coasta” ;

-se majorează poziţia nr. 4 , Cap .B Lucrări noi,din Lista obiectivelor de investitii
cuprinse în bugetul local cu suma de 200 mii lei ,obiectiv de investiţii “Modernizare str.
Ştefan cel Mare’’;

-se diminuează poziţia nr 5, din Cap .B ,Lucrari noi,din Lista obiectivelor de
investitii cuprinse în bugetul local cu suma de 15 mii lei , obiectiv de investiţii
“Semaforizare str. 1 Decembrie 1918 “;

-se diminuează poziţia nr.1 ,Cap .C ,Alte cheltuieli de investiţii ,din Lista
obiectivelor de investitii cuprinse in bugetul local cu suma de 15 mii lei ,obiectiv de
investiţii “ Servicii de proiectare (DALI,PT, ASIST TEHN) pentru Extindere şi modernizare
parcări (între str. Avram Iancu bl.3 şi Aleea Poporului bl.2, B-dul 1 Decembrie 1918 între
bl.101-103, str.Saturn între bl.5-bl.7, Str. Aviatorilor bl.30,bl 19)”;
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-se modifică denumirea la poziţia nr.11, Cap .C Alte cheltuieli de investiţii ,din Lista
obiectivelor de investitii cuprinse în bugetul local ,şi se va numi “DALI str.Lunca ,Anton
Pann,Cuza Vodă”;

A. Secţiunea de funcţionare
-se majorează art/alin 20.01.09 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

cu suma de 120 mii lei ;
Total majorare capitol si subcapitol 677 mii lei

Art.3. 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 precum şi Lista proiectelor de investiţii pe anul 2020, contractate şi ramase de
executat,cu finanţare din bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Petroşani şi din
fonduri externe nerambursabile postaderare conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre

Art.4. Anexele cu nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. 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.6. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică și se va comunica
Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei economice şi Instituției Prefectului- Județul
Hunedoara.

Petroşani, 06.07.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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