
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 136 /2020
Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Văzând Proiectul de hotărâre nr.186/25.08.2020 şi Referatul de aprobare
nr.186/25.08.2020 al Primarului Municipiului Petroşani privind rectificarea bugetului Municipiului
Petroşani pe anul 2020;

Având în vedere raportul Direcţiei Economice nr.11452/25.08.2020, Borderoul centralizator
nr.9707/07.08.2020 al Direcţiei de Sănătate Publică Deva, Referatul nr.11010/17.08.2020 întocmit
de Serviciul de Voluntariat Situaţii de Urgenţă, Referatul nr.10.853/11.08.2020 întocmit de Biroul
M.P.F.I.A.P, Decizia Şefului AJFP Hunedoara nr.3106/21.08.2020 ca urmare a O.U.G 135/2020
de rectificare a bugetului de stat pe anul 2020, Adresa nr.9/12/181/24.08.2020 întocmită de
Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani, Adresa nr. 2.068/24.08.2020 întocmită de Liceul
Tehnologic Dimitrie Leonida Petroşani, Adresa nr.1156/25.08.2020 întocmită de Colegiul
Economic Hermes Petroşani, Adresa nr.1.238/24.08.2020 întocmită de Colegiul Naţional de
Informatică Petroşani,Adresa nr2194/24.08.2020 întocmită de Colegiul Naţional Mihai Eminescu
Petroşani,Adresa nr.1.535/24.08.2020 întocmită de Şcoala Gimnazială I.G Duca Petroşani,
Adresa nr.1.165/24.08.2020 întocmită de Şcoala Gimnazială nr.7 Petroşani, Adresa
nr.338/24.08.2020 întocmită de Gradiniţa Samariteanul 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, 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 863,59 mii lei, astfel încât
totalul bugetului să fie 71.363,19 mii lei la venituri şi 72.052,19 mii lei la cheltuieli, conform anexei
nr.1care 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. 9.707/07.08.2020 al Direcţiei de Sănătate Publică Deva şi
a Referatului nr. 11010/17.08.2020 întocmit de Serviciul de Voluntariat Situaţii de Urgenţă, se
majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local cu suma de 4,34 mii lei după cum urmează:

VENITURI
A.Secţiunea de funcţionare;
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- se majorează cap.42.02.80 “Subvenţíi de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor
pentru carantină” cu suma de 4,34 mii lei;

Total majorare venituri 4,34 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 4,34 mii lei ;

Total majorare capitol cheltuieli 4,34 mii lei

 În baza Referatului nr.10.853/11.08.2020 întocmit de Biroul M.P.F.I.A.P,ca urmare a
încasării contribuţiei Asociaţiei de Proprietari Dacia nr.33 la proiectul Cresterea eficienţei
energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Petroşani ,cod SMIS 119885, se majorează
veniturile şi cheltuielile bugetului local după cum urmează:

VENITURI
B.Secţiunea de dezvoltare;
- se majorează cap.36.02.31 “Contribuţia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de

reabilitare termică” cu suma de 22,25 mii lei;
Total majorare venituri 22,25 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 22,25 mii lei;

Total majorare capitol si subcapitol cheltuieli 22,25 mii lei

 În baza Deciziei Şefului AJFP Hunedoara nr.3106/21.08.2020 a Adresei
nr.9/12/181/24.08.2020 întocmită de Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani,a Adresei
nr2.068/24.08.2020 întocmită de Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petroşani, Adresei
nr.1156/25.08.2020 întocmită de Colegiul Economic Hermes Petroşani, Adresei
nr.1.238/24.08.2020 întocmită de Colegiul Naţional de Informatică Petroşani ,Adresei
nr.2194/24.08.2020 întocmită de Colegiul Naţional Mihai Eminescu Petroşani,Adresei
nr.1.535/24.08.2020 întocmită de Şcoala Gimnazială I.GDuca Petroşani,Adresei
nr.1.165/24.08.2020 întocmită de Şcoala Gimnazială nr.7 Petroşani,precum şi a Adresei
nr.338/24.08.2020 întocmită de Gradiniţa Samariteanul Petroşani, se majorează sumele defalcate
din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor
cu suma de 705 mii lei după cum urmează:
-se majorează finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a
indemnizaţiilor lunate cu suma de 705 mii lei;
-se diminuează plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate cu suma
de 93 mii lei;
-se majorează finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în
învăţământul de masă cu 174 mii le;.
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De asemenea se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru
finanţarea învăţământului particular şi a celui confesional cu suma de 51 mii lei astfel:

VENITURI
A .Secţiunea de functionare

- se majorează capitolul de venituri 11.02.02 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată,
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor ” cu suma de 786 mii lei;

Total majorare capitol venituri 786 mii lei

CHELTUIELI
CAPITOLUL 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT

Subcapitolul 65.02.50 “DAS’’
A .Secţiunea de funcţionare
-se diminuează Titlul IX Asistenţă socială art/alin 57.02.03” Tichete de

Cresă şi tichete sociale pentru grădiniţă” cu suma de 93 mii lei;

Total diminuare subcapitol 93 mii lei;

Subcapitolul 65.02.04.02.03 “Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida’’
A .Secţiunea de funcţionare
-se majorează Titlul IX Asistenţă socială art/alin 57.02.01” Ajutoare sociale în numerar” cu

suma de 12 mii lei;

Total majorare subcapitol 12 mii lei;

Subcapitolul 65.02.04.02“Colegiul Economic Hermes’’
A .Secţiunea de funcţionare
-se majorează Titlul IX Asistenţă socială art/alin 57.02.01” Ajutoare sociale în numerar” cu

suma de 11 mii lei;
Total majorare subcapitol 11 mii lei;

Subcapitolul 65.02.04.02 “Colegiul Naţional de Informatică ’’

A .Secţiunea de funcţionare
-se majorează Titlul IX Asistenţă socială art/alin 57.02.01” Ajutoare sociale în numerar” cu

suma de 19 mii lei;
Total majorare subcapitol 19 mii lei;

Subcapitolul 65.02.04.01 ‘’Şcoala Gimnazială I.G.Duca ’’

A .Secţiunea de funcţionare
-se majorează Titlul IX Asistenţă socială art/alin 57.02.01” Ajutoare sociale în numerar” cu

suma de 54 mii lei;
Total majorare subcapitol 54 mii lei;

Subcapitolul 65.02.04.01 “Şcoala Gimnazială nr.7 Petroşani ’’
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A .Secţiunea de funcţionare
-se majorează Titlul IX Asistenţă socială art/alin 57.02.01” Ajutoare sociale în numerar” cu

suma de 51mii lei;
Total majorare subcapitol 51mii lei;

Subcapitolul 65.02.04.01 “Colegiul NaţionalMihai Eminescu ’’

A .Secţiunea de funcţionare
-se majorează Titlul IX Asistenţă socială art/alin 57.02.01” Ajutoare sociale în numerar” cu

suma de 27 mii lei;
Total majorare subcapitol 27 mii lei;
Total majorare capitol învăţământ 81 mii lei

CAPITOLUL68.02 “ASDIGURĂRI ŞI ASISTEŢĂ SOCIALĂ”
Subcapitol 68.02.05.02 “Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi”
A.Sectiunea de functionare

-se majorează Titlul I Cheltuieli de personal art/alin 10.01.01” Salarii de bază” cu suma
de705 mii lei;

Total majorare capitol şi subcapitol 705 mii lei

VENITURI
A .Secţiunea de functionare

- se majorează capitolul de venituri 11.02.09 “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată,
pentru finanţarea învăţământului particularşi a celui confesionar ” cu suma de 51mii lei;

Total majorare capitol venituri 51 mii lei

CHELTUIELI
CAPITOLUL 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT

Subcapitolul 65.02.50 “Grădiniţa Samariteanul’’
A .Secţiunea de funcţionare
-se majorează Titlul VII Alte transferuri, art/alin55.01.63” Finanţarea învăţământului

particular şi confesional acreditat” cu suma de 51 mii lei;

Total majorare capitol şi subcapitol 51 mii lei

Art.2. Aprobă Lista proiectelor de investiţii pe anul 2020,contractate şi rămase de
executat,cu finanţare din bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Petroşani şi din fonduri
externe nerambursabile postaderare conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Anexele cu nr.1si nr.2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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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, 27.08.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LAUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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