
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 132 /2020
Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Văzând Proiectul de hotărâre nr.152/04.08./2020 şi Referatul de aprobare

nr.152/04.08.2020 al Primarului Municipiului Petroşani privind rectificarea bugetului
Municipiului Petroşani pe anul 2020,

Având în vedere raportul Directiei economice nr.10496/04.08.2020, centralizatorul
nr.10118/28.07.2020 al Direcţiei de Sănătate Publică Deva,Referatul nr.10432/03.08.2020
întocmit de Serviciul de Voluntariat Situaţii de Urgenţă, Adresa nr. 8209/30.07.2020 a
Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara ,Referatul nr.10.420/03.08.2020 întocmit de
Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat Petroşani,,Referatul
nr.10.434.03.08.2020 întocmit de Serviciului Relaţii Publice,Cultură şi Relaţii Externe,
Referatul nr.9112/164/03.08.2020 întocmit Direcţia de Asistenţă Socială;

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 2.574,10 mii lei, astfel încât totalul bugetului să fie 70.499,60 mii lei la venituri şi
71.188,60 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 Borderoului centralizator nr. 10.118/28.07.2020 al Direcţiei de Sănătate
Publică Deva şi a Referatului nr. 10.432/03.08.2020 întocmit de Serviciul de Voluntariat
Situaţii de Urgenţă, se majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local cu suma de
41,10 mii lei după cum urmează:

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

cheltuielilor pentru carantină” cu suma de 41,10 mii lei;
Total majorare venituri 41,10 mii lei

CHELTUIELI
A .Secţiunea de funcţionare
CAPITOLUL 66.02 “Sănătate”
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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 41,10 mii lei ;

Total majorare capitol şi subcapitol 41,10 mii lei

 În baza Contractului de finanţare nr. 9365/30.07.2020 al Direcţiei de Sănătate
Publică Hunedoara Deva, se majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local cu suma
de 2.500 mii lei după cum urmează:

VENITURI
B .Secţiunea de dezvoltare

-se majorează capitolul de venituri 42.02.16.02 ”Subvenţii din de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate” cu suma de 2.500
mii lei;

Total majorare venituri 2.500 mii lei

CHELTUIELI
CAPITOLUL 66.02 « SĂNĂTATE »

Subcapitolul 66.02.06.01 “Spitale generale”
B .Secţiunea de dezvoltare

-se majorează Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, art/alin
51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătăţii cu suma de 2.500 mii lei ;

Total majorare cheltuieli 2.500 mii lei

 În baza Referatului nr 10.420/03.08.2020 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 33 mii lei
Total majorare venituri 33 mii lei

CHELTUIELI
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 20 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. 4 , Cap .B Lucrări noi,din Lista obiectivelor de investitii
cuprinse în bugetul local cu suma de 13 mii lei ,obiectiv de investiţii “Modernizare str.
Ştefan cel Mare’’;

Total majorează capitol şi subcapitol 33 mii lei
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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.10.420/03.08.2020 întocmit de Direcţia Administrarea
Domeniului Public si Privat Petroşani,Referatul nr. 9/12/164/03.08.2020 întocmit Direcţia
de Asistenţă Socială ,Referatul nr. 10.434.03.03.2020 întocmit de Serviciului Relaţii
Publice,Cultură şi Relaţii Externe 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”
A.Secțiunea de funcţionare
-se diminuează Titlul I Cheltuieli de personal,art/alin.10.01.01” Salarii de bază “cu suma
de 500 mii lei

Total diminuare capitol şi subcapitol 500 mii lei

CAPITOLUL 54.02 “Alte servicii publice generale”
Subcapitol 54.02.50“Alte servicii publice generale”
A.Secțiunea de funcţionare
-se diminuează Titlul I Cheltuieli de personal,art/alin.10.01.12” Indemizaţii plătite unor
persoane din afara unităţii “cu suma de 250 mii lei
-se majorează Titlul II Bunuri şi servicii art/alin.20.30.30” Alte cheltuieli cu bunuri şi
servicii ” cu suma de 20 mii lei

Total diminuare capitol şi subcapitol 230 mii lei

CAPITOLUL 67.02 “Cultura,recreere şi religie”
Subcapitol 67.02.06 “Servicii religioase”
A.Secțiunea de funcţionare
-se diminuează Titlul X Alte cheltuieli art/alin 59.12” Susţinerea cultelor” cu suma de 200

mii lei ;
Total diminuare subcapitol 200 mii lei

Subcapitol 67.02.03.30“Alte servicii culturale”
A.Secțiunea de functionare

-sediminuează Titlul II Bunuri şi servicii art/alin 20.30.30” Alte cheltuieli cu bunuri şi
servicii” cu suma de 70 mii lei;

Total diminuare subcapitol 70 mii lei
Total diminuare capitol 270 mii lei

CAPITOLUL68.02 “Asigurări şi asistenţă socială”
Subcapitol 68.02.50.50 “Alte cheltuieli cu asistenţa şi asigurări sociale”
A.Sectiunea de functionare
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-se diminuează Titlul I Cheltuieli de personal, art/alin 10.01.01” Salarii de bază” cu
suma de 100 mii lei;

Total diminuare capitol şi subcapitol 100 mii lei

CAPITOLUL74.02 “Protecţia muncii”
Subcapitol 74.02.05.01 “Salubritate”
A.Secţiunea de funcţionare
-se majorează art/alin 20.01.09” Materiale şii prestări servicii cu caracter funcţional “ cu
suma de 290 mii lei ;

Total majorare subcapitol 290 mii lei

Subcapitol 74.02.05.02 “Colectarea tratarea şi distrugerea deseurilor”
A.Secţiunea de funcţionare
-se majorează art/alin 20.01.09” Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional “ cu
suma de 310 mii lei ;

Total majorare subcapitol 310 mii lei
Total majorează capitol şi subcapitol 600 mii lei

CAPITOLUL 84.02 « Tansporturi »
Subcapitolul 84.02.03.03«Străzi »

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

cu suma de 500 mii lei ;
Total majorare capitol si subcapitol 500 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.

Art.4. Anexele cu nr.1 si nr.2 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, 05.08.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ:
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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