JUDEŢUL HUNEDOARA
C

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE Nr. 29 /2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 29/8612/
29.02.2016 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 16 / 2016 ,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 29/8613/2016, raportul Direcţiei economice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 30/8614/2016;
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 0,4 mii lei din subvenţii pentru încălzirea
locuinţei cu lemne şi cărbuni;
- Decizia nr. 2/2016 a Şefului administraţiei finanţelor publice a judeţului Hunedoara prin care
s-a alocat suma de 45,5 mii lei din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru finanţarea acordării
stimulentului educaţional , sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă ;
- Extras de cont prin care s-a încasat suma de 8 mii lei din venituri din vânzarea locuinţelor;
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 11.02.02 ,, Sume defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor
pentru finanţarea acordării stimulentului
educaţional , sub formă de tichete sociale pentru
grădiniţă ”
Capitolul 42.34 ,, Subvenţii pentru încălzirea
locuinţei cu lemne şi cărbuni’’
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 65 ,, Învăţământ ”
-ajutoare sociale
Capitolul 68 ,, Asigurări şi asistenţă socială”
-ajutoare sociale

Buget
aprobat
32.512,76

Suma
rectificată
45,9

Buget
rectificat
32.558,66

15.908

45,5

15.953,5

0

0,4

0,4

32.512,76
12.548
0
4.828
2.720

45,9
45,5
45,50
0,4
0,4

32.558,66
12.593,50
45,50
4.828,40
2.720,40

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

2

VENITURI TOTAL din care:
Capitolul 39.03 ,, Venituri din vânzarea
locuinţelor’’
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 70 ,, Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică”
-cheltuieli de capital

Buget
aprobat
3.912,24

- mii lei –
Suma
Buget
rectificată
rectificat
8
3.920,24

8

8

16

7.941,73

8

7.949,73

1.345

8

1.353

1.345

8

1.353

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, unităţilor de învăţământ de pe raza
municipiului Vulcan, Direcţiei tehnice, Direcţiei economice şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 03.03.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Merişanu Cristian

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 16 voturi „pentru”

