JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 85/2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 87/8612/17.08.2016 prin care se
propune rectificarea bugetului local pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16 / 2016 şi
rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.29/2016, Dispoziţia nr. 276/2016, Hotărârea Consiliului Local nr.
31/2016, Dispoziţia 336/2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2016, Dispoziţia 640/2016 şi Hotărârea
Consiliului Local nr. 73/2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 81/2016 şi Dispoziţia nr. 884/2016 ;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 95/8613/2016, raportul Direcţiei economice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 95/8614/2016, nota de fundamentare privind
modificare şi completare „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016” înregistrată sub nr. 29480/17.08.2016,
avizul comisiei de specialitate „Economico-financiare”, înregistrat sub nr. 107/8615/2016, de pe lângă Consiliul
local;
Având în vedere Legea nr.339/2015 privind Bugetul de stat pe anul 2016 şi ţinând cont de:
- Hotărârea C.J Hunedoara nr. 136/2016 privind repartizarea sumei de 118,21 mii lei pentru finanţarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă,
pentru anul 2016;
- Nota de fundamentare nr. 29480/17.08.2016 întocmită de Direcţia tehnica din cadrul Primăriei
Municipiului Vulcan prin care se propune actualizarea unor obiective de investiţii din Lista obiectivelor
de investiţii pe anul 2016;
- Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, art.19(2) Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006,
art.19, alin. (2) ,
În temeiul art.36 alin.(4) lit.”a” şi art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Bugetul local (A) secţiunea de funcţionare pe anul 2016, se modifică după cum urmează:
- mii lei –
Explicaţii
1

2

VENITURI TOTAL din care:
Capitolul 43.30 „Sume primite de la bugetul
judeţului pentru plata drepturilor de care
beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale
integraţi în învăţământul de masă”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 65,, Învăţământ”
-ajutoare sociale 57.02.01

Buget
aprobat
32.861,23

Suma
rectificată
118,21

Buget
rectificat
32.979,44

0

118,21

118,21

32.861,23
45,50
0

118,21
118,21
118,21

32.979,44
163,71
118,21

Art.2 Bugetul local (A) secţiunea de dezvoltare pe anul 2016, se modifică după cum urmează:
- mii lei –
Explicaţii
2

CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 70 ,, Locuinţe, servicii si dezvoltare
locala”
-cheltuieli de capital
Capitolul 81 ,, Combustibili şi energie”
-cheltuieli de capital

Buget
aprobat
9.304,96

Suma
rectificată
0

Buget
rectificat
9.304,96

1402,73

50

1 452,73

1402,73
50
50

50
-50
-50

1 452,73
0
0

Art.3 Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 se modifica după cum urmează:
- Capitolul 66.02 ,, Sănătate”
- obiectivul C1 din lista de investiţii”Modernizare ambulatoriu Spital Municipal
Vulcan(documentaţii tehnice, dali, avize,acorduri, PT,, expertiza, CS, s.a.)” , care are o valoare de
178.18 mii lei se majorează cu suma de 7 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi 185.18 mii lei.
- obiectivul C2 din Lista de investiţii „Reabilitare termica clădire Spitalul municipal
Vulcan(documentaţii tehnice, DALI, PT, CS) ”, valoarea de 50.88 mii lei se diminuează cu suma de
7mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 43.88 mii lei.
- Capitolul 70.02 ,, Servicii si dezvoltare publica”
- obiectivul A1 din Lista de investiţii „Reparaţii apartamente din fondul locativ”, prevederile
bugetare anuale se diminuează cu suma de 32 mii lei rezultând astfel valoarea actualizata a obiectivului
de 198mii lei.
- obiectivul C1 din lista de investiţii ” Elaborare documentaţii tehnice pentru reabilitare
termică pentru blocuri/locuinţe prin POR 2014-2020 ( DALI, audit energetic, expertiză tehnică,
PT+DTAC+CS, avize şi alte cheltuieli)” , care are o valoare de 96 mii lei se majorează cu suma de 2
mii lei, astfel valoarea actualizata va fi 98 mii lei.
Se va introduce in lista de investiţii un nou obiectiv B1
- obiectivul B1 ” Lucrări de amplasare semafoare în zona şcolilor ” care au o valoare de
110 mii lei conform documentaţiilor tehnice iar suma transferata in vederea realizării lucrărilor este de
80 mii lei.
- Capitolul 81.02 ,, Combustibili si energie”
- obiectivul nr. A1 din Lista de investiţii ,, Reabilitare reţele si puncte termice“, prevederile
bugetare anuale se diminuează cu suma de 50 mii lei, ceea ce rezultă că valoarea de 176 mii lei se
diminuează cu suma de 50 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 126 mii lei.
Art.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Administraţiei
Generale a Finanţelor Publice Hunedoara - Deva, unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului
Vulcan, Direcţiei tehnice, Direcţiei economice şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 25.08.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 18 voturi „pentru”

