JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂREA NR. 115 /2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 108/8612/2016 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, Dispoziția nr.
884/2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2016, Dispoziția nr. 921/2016, Dispoziția nr. 986/2016 și
Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2016;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 116/8613/2016, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 114/8614/2016, avizul
comisiei de specialitate „Economico-financiare” de pe lângă Consiliul local înregistrat sub
nr. 143/8615/2016;
Având în vedere Legea nr.339/2015 privind Bugetul de stat pe anul 2016 şi ţinând cont de:
- Extrasele de cont in care sau încasat sume neprevizionate: 0,13 mii lei taxa hotelieră, 15,10 mii
lei donații și sponsorizări, 21,70 mii lei venituri din vânzarea locuințelor și 2,80 mii lei subvenții
din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății ;
- Nota de fundamentare nr. 35069/19,10.2016 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;
- Adresa Spitalului Municipal Vulcan nr. 6309/18.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului
Vulcan sub nr. 30050/2016 prin care se solicită efectuarea unor modificări la lista de investiţii;
- 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 12.07 „Taxe hoteliere”
Capitolul 37.01 „Donaţii şi sponsorizări”
Capitolul 42.41 „ Subvenţii de la bugetul de stat
pentru finanţarea sănătăţii”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 66 ,,Sănătate”
-cheltuieli de personal
Capitolul 67 ,,Cultură, recreere şi religie”
-bunuri şi servicii
Capitolul 70 ,,Locuinţe, servicii şi dezvoltare
locală”
-bunuri şi servicii
Capitolul 74 ,,Protecţia mediului”
-bunuri si servicii
Capitolul 84 ,,Transporturi”

Buget
aprobat
33.081,44
0,00
19,67

Suma
rectificată
18,03
0,13
15,10

Buget
rectificat
33.099,47
0,13
34,77

50,00

2,80

52,80

33.081,44
386,00
126,00
935,77
485,77

18,03
2,80
2,80
15,10
15,10

33.099,47
388,80
128,80
950,87
500,87

3.320,57

145,13

3.465,70

3.300,57
2.280,00
2.240,00
521,00

145,13
-150,00
-150,00
5,00

3.445,70
2.130,00
2.090,00
526,00
1

-bunuri si servicii

521,00

5,00

526,00

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

VENITURI TOTAL din care:
Capitolul 39.03 „Venituri din vânzarea
locuinţelor construite din fondul statului ”
2 CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 51
,,Autorităţi publice şi acţiuni
externe”
-cheltuieli de capital
Capitolul 65 ,,Învăţământ”
-cheltuieli de capital
Capitolul 66 ,,Sănătate”
-cheltuieli de capital
Capitolul 70 ,, Locuinţe, servicii si dezvoltare
locala”
-cheltuieli de capital
Capitolul 84 ,,Transporturi”
-cheltuieli de capital
Art.3 Lista obiectivelor de investiţii pentru bugetul
urmează:

Buget
aprobat
5.275,47

Suma
rectificată
21,70

Buget
rectificat
5.297,17

52,33

21,70

74,03

9.304,96

21,70

9.326,66

2.371,00

-11,00

2.360,00

2.371,00
80,00
80,00
229,68
229,68

-11,00
-14,00
-14,00
-20,00
-20,00

2.360,00
66,00
66,00
209,68
209,68

1 452,73

-292,30

1 160,43

1 452,73
-292,30
1 160,43
4.893,00
359,00
5.252,00
4.893,00
359,00
5.252,00
local (A) pe anul 2016 se modifica după cum

Capitolul 51.02 ,, AUTORITATI PUBLICE”
- obiectivul A2 din lista de investitii „Implementare proiecte de cooperare transfrontaliera”,
care are o valoare de 100 mii lei se diminueaza cu suma de 4 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de
96 mii lei, iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul B1 din lista de investitii „Elaborare strategie de integrare pentru zonele de
saracie si comunitatile defavorizate – POCU 2014 -2020, suma maximă admisa 70.000 euro”, care are o
valoare de 3.850 mii lei se diminueaza cu suma de 9 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 3.841 mii
lei, iar valoarea finantata de la bugetul local in anul 2016 va fi de1 mii lei.
- obiectivul C1 din lista de investitii „Amenajare si dotare punct SALVAMONT in Pasul
Vulcan”, care are o valoare de 500 mii lei se diminueaza cu suma de 9 mii lei, astfel valoarea actualizata
va fi de 491 mii lei, iar iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul C4 din lista de investitii „Achizitionare softuri si programe informatice”,care are o
valoare de 10 mii lei se diminueaza cu suma de 9 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 1 mii lei, iar
suma alocata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul C8 din lista de investitii „Lucrari de evaluare pentru teren proprietate a
municipiului Vulcan”, care are o valoare de 6 mii lei se diminueaza cu suma de 5 mii lei, astfel valoarea
actualizata va fi de 1 mii lei, iar suma alocata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- se va va introduce in lista de investiții un nou obiectiv C12 ”Achizitie centrale termice
pt.camine (C1, G8, G10)”, care va avea o valoare de 25 mii lei.

Capitolul 65.02 ,, INVATAMANT”
- obiectivul B1 din lista de investitii „Lucrari bransare utilitati construire gradinita cu program
normal Nr.4 prin Programul RET ”,care are o valoare de 30 mii lei se diminueaza cu suma de 4 mii lei,
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astfel valoarea actualizata va fi de 26 mii lei, iar suma alocata de la bugetul de stat pe anul 2016 va fi 1
mii lei.
- obiectivul C1 din lista de investitii „Modernizarea unitatilor de invatamant prescolare din
municipiul Vulcan (elaborarea documentatiilor tehnice, avize acorduri, experize)”,care are o valoare de 30
mii lei se diminueaza cu suma de 30 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 0 mii lei, iar suma alocata
de la bugetul local pe anul 2016 va fi 0 mii lei.
- obiectivul C4 din lista de investitii „Implementare proiect ~ O noua calificare, o noua sansa in
viitor~ , proiect finantat din fonduri UE Pentru Colegiul Tehnic Mihai Viteazu”, care are o valoare de 500
mii lei se diminueaza cu suma de 5 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 495 mii lei, iar suma
alocata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 0 mii lei.
- se va introduce in lista de investitii un nou obiectiv C5 ”Achizitie centrale termice pt. unitatile
de invatamint (sc. Gen.Nr.5, sc. Gen. Nr.4)”, care va avea o valoare 25 mii lei.
Capitolul 66.02 ,, SANATATE”
- obiectivul C2 din lista de investitii „Reabilitare termica cladire Spital municipal
Vulcan(documentatii tehnice, DALI, PT, CS)”,care are o valoare de 64 mii lei se diminueaza cu suma de
20 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 44 mii lei, iar suma alocata de la bugetul de stat pe anul
2016 va fi 23,88 mii lei.
Capitolul 70.02 ,, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA”
- obiectivul A2 din lista de investitii „Construire grup sanitar public zona centrala a
municipiului Vulcan (langa Cinema Luceafarul)”, care are o valoare de 606 mii lei se diminueaza cu suma
de 5 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 601 mii lei, iar suma alocata de la bugetul de stat pe anul
2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul A3 din lista de investitii „Extindere si modernizare iluminat public – lucrari pt.
zonele Jiu Paroseni, Dealu Babii, Sohodol, Coroiesti, Cocosvar”, care are o valoare de 200 mii lei se
diminueaza cu suma de 9 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 191 mii lei, iar suma alocata de la
bugetul de stat pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul A4 din lista de investitii „Construire grup sanitar public zona bl G4 executie
lucrari”, care are o valoare de 30 mii lei se diminueaza cu suma de 4 mii lei, astfel valoarea actualizata va
fi de 26 mii lei, iar suma alocata de la bugetul de stat pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul A9 din lista de investitii „Lucrari reabilitare termica pentru cantina de ajutor
social, gradinita din incinta scolii gimnaziale nr.6, gradinita nr1 pn, gradinita nr1 pp, centrul educational si
de cultura Sansa, gradinita cu pn. 4, sala de sport Vulcan(inclusiv dirigentie de santier)”, care are o
valoare de 1.000,4 mii lei se diminueaza cu suma de 250 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 750.4
mii lei, iar suma alocata de la bugetul de stat pe anul 2016 va fi 631 mii lei.
- obiectivul C2 din lista de investitii „Extindere si modernizare iluminat public(inclusiv
DN66)- documentatii tehnice”, care are o valoare de 25 mii lei se diminueaza cu suma de 9 mii lei, astfel
valoarea actualizata va fi de 16 mii lei, iar suma alocata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul C5 din lista de investitii „Tunuri de zapada 2 buc.”, care are o valoare de 10 mii
lei se diminueaza cu suma de 5 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 5 mii lei, iar suma alocata de la
bugetul de stat pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul C9 din lista de investitii „Elaborare documentatii tehnice (DALI, AUDIT
ENERGETIC, EXPERTIZA TEHNICA PT+DTAC+CS, avize alte cheltuieli) pentru Refunctionalizare
Paviloon E in locuinte sociale”, care are o valoare de 15 mii lei se diminueaza cu suma de 14 mii lei, astfel
valoarea actualizata va fi de 1 mii lei, iar suma alocata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
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- obiectivul C11 din lista de investitii „Elaborare documentatie tehnica pentru reabilitarea Parcului
Avram Iancu”, care are o valoare de 10 mii lei se diminueaza cu suma de 9 mii lei, astfel valoarea
actualizata va fi de 1 mii lei, iar suma alocata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul C14 din lista de investitii „Elaborare documentatie tehnica pentru alimentare cu
energie electrica in Pasul Vulcan”, care are o valoare de 10 mii lei se diminueaza cu suma de 9 mii lei,
astfel valoarea actualizata va fi de 1 mii lei, iar suma alocata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii
lei.
Capitolul 74.02 ,, PROTECTIA MEDIULUI”
- obiectivul C2 din lista de investiții”Reabilitare terenuri publice si redarea lor spre folosinta
comunitatii – min.1 HA, POR 2014 - 20120” , care are o valoare de de 70 mii lei se diminueaza cu suma
de 38 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi 32 mii lei, iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul
2016 va fi 1 mii lei.
- se va introduce in lista de investitii un nou obiectiv C4 ” Documentatii tehnice pentru
Proiect AFM , Energie verde in institutiile publice”, care va avea o valoare 38 mii lei.
Capitolul 84.02 ,, TRANSPORTURI”
- obiectivul A3 din lista de investiții”Amenajare parcari (zona 1M - Posta)”, care are o
valoare de 606 mii lei se diminueaza cu suma de 84 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi 522 mii lei,
iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 522 mii lei.
- obiectivul B2 din lista de investiții ”Modernizare cartier Traian (alei, trotuare, scari)”,
care are o valoare de de 2.961 mii lei se diminueaza cu suma de 99 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi
2.862mii lei, iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul C1 din lista de investiții ”Elaborare documentatie tehnica DJ 666 Vulcan-Dealu
Babii-Merisor (sector intravilan)”, care are o valoare de de 15 mii lei se diminueaza cu suma de 14 mii lei,
astfel valoarea actualizata va fi 1mii lei, iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii
lei.
- obiectivul C3 din lista de investiții ”Plan de mobilitate urbana (documentatii tehnice)”, care
are o valoare de de 10 mii lei se diminueaza cu suma de 10 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi 0 mii
lei, iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 0 mii lei.
- obiectivul C4 din lista de investiții ”Elaborare documentatie tehnica pentru reabilitare zona
Coroesti, respectiv, strada Coroesti, str. Valea Lupseasca, str. Valea Ungurului, Str.Seciului, str.
Socaneasca”, care are o valoare de de 10 mii lei se diminueaza cu suma de 9 mii lei, astfel valoarea
actualizata va fi 1 mii lei, iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul C5 din lista de investiții ”Elaborare documentatie tehnica pentru reabilitare strazi
din Colonia de Jos”, care are o valoare de de 10 mii lei se diminueaza cu suma de 9 mii lei, astfel valoarea
actualizata va fi 1 mii lei, iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul C6 din lista de investiții ”Elaborare documentatie tehnica pentru reabilitare
strazi: Vasile Alecsandri, str. Brazilor, Pinului, Bazinului, Valea morii si accesul la sala de sport”, care
are o valoare de de 10 mii lei se diminueaza cu suma de 9 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi 1 mii lei,
iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii lei.
- obiectivul C7 din lista de investiții ”Elaborare documentatie tehnica pentru reabilitare strazi
din Colonia Taraneasca Sohodol”, care are o valoare de de 10 mii lei se diminueaza cu suma de 9 mii lei,
astfel valoarea actualizata va fi 1 mii lei, iar valoarea finantata de la bugetul local pe anul 2016 va fi 1 mii
lei.
- obiectivul B1 ”Modernizarea strazilor zona – Liceu – Centru Vechi”, cu o valoare totala de
3.204 mii lei, se majoreaza cu suma de 72 mii lei pentru bugetul alocat in anul 2016; aceasta va fi în sumă
totală de 92 mii lei.
- obiectivul B3”Modernizare sistem rutier si pietonal zona Dinca”, cu o valoare totala de
2.321mii lei, se majoreaza cu suma de 530 mii lei pentru bugetul alocat în anul 2016; aceasta va fi în sumă
totală de 730 mii lei.
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Art.4 Lista obiectivelor de investiţii pentru bugetul de venituri proprii şi subvenţii (F) pe anul 2016
se modifica după cum urmează:
Capitolul 66.10 ”Sănătate”
- poziția C1, obiectivul „Rezervor apa potabila” suma alocata se va diminua cu 28,00 mii
lei;
- poziția C2, obiectivul „Grup pompare electronic” suma alocata se va diminua cu 28,00 mii
lei
- poziția C3, obiectivul „Stație de clorinare” suma alocata se va majora cu 31,00 mii lei
- poziția C4, obiectivul „Endoscop laringoscopic” suma alocata se va diminua cu 24,00 mii
lei
- poziția C5, obiectivul „Analizor biochimie” suma alocata se va diminua cu 57,00 mii lei
- poziția C6, obiectivul „Sterilizator (autoclav)” suma alocata se va diminua cu 10,00 mii lei
- poziția C7, obiectivul „Monitor funcții vitale” suma alocata se va diminua cu 66,00 mii lei
- poziția C12, obiectivul „Licențe Windows” suma alocata se va majora cu 2,00 mii lei
- poziția C14, obiectivul „Expertiza/studiul geotehnic pentru obiectivul modernizare
Ambulator spital” suma alocata se va diminua cu 9,00 mii lei
- se introduce poziția C15, obiectivul de investiții „Echipament de endoscopie” cu suma de
88,00 mii lei
- se introduce poziția C16, obiectivul de investiții „Arzător cu funcționare pe gaz” cu suma de
15,00 mii lei
- se introduce poziția C17, obiectivul de investiții „Lucrare Rezervor apa potabila” cu suma de
86,00 mii lei
Art.5 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.6 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, 27.10.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”
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