JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 46 /2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 52/8612/20.04.2016
prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 16 / 2016 şi rectificat prin HCL nr.29/2016, Dispoziţia nr. 276/2016, H.C.L nr. 31/2016 şi
Dispoziţia 336/2016 ;
Văzând Proiectul de hotărâre nr.52/8613/2016, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 58/8614/2016, avizul
comisiei de specialitate „Economico-financiare şi de disciplină ”, înregistrat sub nr. 60/8615/2016
precum şi avizul comisiei de specialitate
„Juridică şi de Disciplină ”, înregistrat sub
nr. 61/8615/2016, de pe lângă Consiliul local;
Având în vedere Legea nr.339/2015 privind Bugetul de stat pe anul 2016 şi ţinând cont de:
- Extras de cont prin care s-a încasat suma de 0,10 mii lei din subvenţii pentru încălzirea
locuinţei cu lemne şi cărbuni;
Extras de cont prin care s-a încasat suma de 14 mii lei din donaţii şi sponsorizări de la
UNDP pentru ,, Reabilitare termică clădire Spitalul municipal Vulcan ( doc. tehnice,
DALI, PT, CS )’’ ;
- Contractul de finanţare nr. 27944/2016 încheiat cu M.D.R.A.P prin care se alocă
municipiului Vulcan suma de 1.300 mii lei , reprezentând contribuţii de la bugetul de stat ,
pentru realizarea obiectivelor de investiţii în construcţia de locuinţe sociale conform Listei
cuprinzând locuinţele sociale şi de necesitate propuse a fi finanţate în anul 2016, aprobată
prin Ordinul MDRAP nr. 197/19.02.2016.
- 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 37.01 „ Donaţii şi sponsorizări”
Capitolul 37.03 „Vărsăminte din secţiunea de
funcţionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare”
Capitolul 42.34 ,,Subvenţii pentru încălzirea
locuinţei cu lemne şi cărbuni’’
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 68 ,, Asigurări şi asistenţă socială”
-ajutoare sociale

Buget
aprobat
32.558,79
3,40

Suma
rectificată
0,10
14

Buget
rectificat
32.558,89
17,40

-3.907,64

-14

-3.921,64

0,53

0,10

0,63

32.558,79
4.828,53
2.720,53

0,10
0,10
0,10

32.558,89
4.828,63
2.720,63

Art.2 Bugetul local (A) secţiunea de dezvoltare pe anul 2016, se modifică după cum urmează:
Explicaţii
1

2

VENITURI TOTAL din care:
Capitolul 37.04 ,, Vărsăminte din secţiunea de
funcţionare’’
Capitolul 39.10 „Depozite speciale pentru
construcţia de locuinţe”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 51 ,,Autorităţi publice şi acţiuni
externe”
-cheltuieli de capital
Capitolul 66 ,, Sanatate”
-cheltuieli de capital

Buget
aprobat
3.923,64

- mii lei –
Suma
Buget
rectificată
rectificat
1.314
5.237,64

3.907,64

14

3.921,64

0

1.300

1.300

7.953,13

1.314

9.267,13

1.081

1.300

2.381

1.081
214,18
214,18

1.300
14
14

2.381
228,18
228,18

Art.3 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.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
Administraţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara - Deva, Direcţiei tehnice, Direcţiei
economice şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 28.04.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Merişanu Cristian Ion

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 15 voturi „pentru”

Anexa la H.C.L NR. 46/2016
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului 3316 Vulcan care este solicitat pentru transmitere din domeniul public al statului
şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Vulcan

Denumirea
bunului

2
Imobil 3316

Adresa
imobilului

3
Judeţul
Hunedoara,
Municipiul
Vulcan, str.
Mihai Viteazu,
nr.47, Bloc 92

Elementele cadru de
descriere tehnică

4
1. Construcţii
a) Bloc nr.92, sc.A:
Apartament nr. 7
cu 4 camere.
Apartament nr. 8
cu 3 camere.
b) Bloc nr. 92, sc.B:
Apartament nr. 9
cu 4 camere.
Apartament nr. 10
cu 3 camere.
Apartament nr. 11
cu 4 camere.
Apartament nr. 14
cu 3 camere.
Apartament nr. 16
cu 3 camere.
c) Bloc nr. 92, sc.C
Apartament nr. 21
cu 4 camere.
Apartament nr.23
cu 4 camere.
Apartament nr. 24
cu 3 camere.
2. Amenajări la terenuri
-reţele de utilităţi în
cotă indiviză aferente
apartamentelor de la
nr. crt. 1:
Reţea alimentare cu
apă = 24,972 m.
Reţea canalizare =
18,729 m.
Reţea electrică
subterană = 24,972m.

Persoana juridică
de la care se
transmite
imobilul/ CUI
5
Statul roman, din
administrarea
Ministerului
Apărării
Naţionale
CUI - 4183229

Persoana juridică la
care se transmite
imobilul / CUI
6
Domeniul public al
municipiului
Vulcan
CUI - 4375267

VULCAN, 28.04.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Merişanu Cristian Ion

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

