JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 73 /2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,

-

-

Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 68/8612/30.06.2016 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 şi Dispoziţia 640/2016;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 76/8613/2016, raportul Direcţiei economice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 76/8614/2016, nota de fundamentare privind
modificarea şi completare „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016” înregistrată sub nr. 26407/7.07.2016,
avizul comisiei de specialitate „Economico-financiare”, înregistrat sub nr. 97/8615/2016, de pe lângă Consiliul
local;
Având în vedere Legea nr.339/2015 privind Bugetul de stat pe anul 2016 şi ţinând cont de:
Extrasele de cont prin care s-a încasat suma de 16,33 mii lei din vânzări de locuinţe;
Extrasele de cont prin care s-a încasat suma de 1,5 mii lei din donaţii şi sponsorizări;
Extrasele de cont prin care s-a încasat suma de 70,57 mii lei reprezentând sume provenite din finanţarea bugetară
a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare;
Nota de fundamentare nr. 24878/17.06.2016 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) .
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 –

1

2

Explicaţii

Buget aprobat

VENITURI TOTAL din care:
Capitolul 36.32 „Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor
precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare”
Capitolul 37.01 „ Donaţii şi sponsorizări”
Capitolul 37.03„ Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 70 ,, Locuinţe, servicii si dezvoltare locala”
-bunuri si servicii

32.559,66

Suma
rectificată
70,57

0

70,57

70,57

17,17

1,50

19,67

-3.921,64

-1,50

-3.923,14

32.559,66
3.250
3.230

70,57
70,57
70,57

32.630,23
3.320,57
3.300,57

Buget rectificat
32.630,23

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

1

2

Explicaţii

Buget aprobat

VENITURI TOTAL din care:
Capitolul 37.04 „ Varsaminte din sectiunea de functionare”
Capitolul 39.03 „ Venituri din vânzarea locuinţelor construite din
fondurile statului”
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 66 „Sanatate”
-cheltuieli de capital
Capitolul 70 ,, Locuinţe, servicii si dezvoltare locala”
-cheltuieli de capital

5.257,64
3.921,64

Suma
rectificată
17,83
1.50

36

16,33

52,33

9.287,13
228,18
228,18
1376,40
1376,40

17,83
1,50
1,50
16,33
16,33

9.304,96
229,68
229,68
1392,73
1392,73

Buget rectificat
5.275,47
3.923,14

Art.3 Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 se modifica după cum urmează:
-

Capitolul 66.02 ,, Sănătate”
- obiectivul C2 din Lista de investiţii „Reabilitare termica clădire Spitalul municipal Vulcan(documentaţii
tehnice, DALI, PT, CS) ”, valoarea de 64 mii lei se diminuează cu suma de 14,62 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de
49,38 mii lei
- 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 146,18 mii lei se majorează cu suma de 14,62 mii lei,
astfel valoarea actualizata va fi 178,80 mii lei.
-

Capitolul 70.02 ,, Servicii si dezvoltare publica”
- obiectivul nr. C6 din Lista de investiţii ,, Actualizare SF Pas Vulcan (alimentare cu apa + canalizare)“,
valoarea de 20 mii lei se diminuează cu suma de 19 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 1 mii lei.
- obiectivul nr. C10 din Lista de investiţii ,, Elaborare documentaţie pentru modernizarea aleilor de acces
si a curţilor de la Colegiul Tehnic M. Viteazu, sc. Gen nr.4, sc. Gen. Nr.5 si sc. Gen. Nr.6” valoarea de 10 mii lei se
diminuează cu suma de 9 mii lei, astfel valoarea actualizata va fi de 1 mii lei.
- obiectivul nr. C1 din Lista de investiţii „Elaborare documentaţii tehnice pt. Reabilitare termica
blocuri/locuinţe prin POR 2014-2020 (DALI, AUDIT ENERGETIC, EXPERTIZA TEHNICA, PT+DTAC+CS, avize, alte
cheltuieli)”, care are o valoare de 68 mii lei se majorează cu suma de 28 mii lei, astfel suma actualizata va fi 96 mii lei.
-

Capitolul 74.02 ,, Protecţia mediului”
- obiectivul nr. C3 din Lista de investiţii ,, Elaborare documentaţie tehnica si execuţie lucrări privind
procedura de închiriere a depozitului de deşeuri Vulcan “, valoarea totala actualizata de 7500 mii, iar valoarea prevederilor
bugetare aferente obiectivului 30 mii lei, lei se diminuează cu suma de 29 mii lei, astfel valoarea totala actualizata va fi de
7.471 mii lei, iar valoarea prevederilor bugetare aferente obiectivului va fi 1 mii lei
- obiectivul nr. C2 din Lista de investiţii „Reabilitare terenuri publice si redarea lor spre folosinţa
comunităţii – min.1 HA,POR 2014-2020”, care are o valoare totala actualizata de 70 mii lei, iar valoarea prevederilor
bugetare aferente obiectivului 10 mii lei, se majorează cu suma de 29 mii lei, astfel suma actualizata va fi 99 mii lei, iar
valoarea prevederilor bugetare aferente obiectivului va fi 39 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, 08.07.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 19 voturi „pentru”

