HOTĂRÂRE NR. 69 /2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 75/1/30/20.07.2018 prin
care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2018 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
8 / 2018 şi rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/2018, Hotărârea Consiliului Local
nr.21/2018, Dispoziția nr. 388/2018, Hotărârea Consiliului Local nr.34/2018,
Dispoziția
nr. 475/2018,Dispoziția nr. 545/2018, Hotărârea Consiliului Local nr.49/2018 și Hotărârea
Consiliului Local nr.62/2018,
Văzând proiectul de hotărâre nr. 75/2018, raportul de specialitate al Direcției Economice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan înregistrat sub
nr. 75/1/32/20.07.2018, cât și avizul comisiei de specialitate economico-financiară și agricultură, din
cadrul Consiliului local nr. 80/1/33/25.07.2018.
Având în vedere:
- Legea nr.2/2018 privind Bugetul de stat pe anul 2018;
- Nota de fundamentare nr. 26585/18.07.2018 întocmită de Direcția tehnica din cadrul
Primăriei Municipiului Vulcan prin care se propune rectificarea bugetului local şi majorarea
Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018;
- Dispoziția nr. 33/2018 a directorului Școlii Gimnaziale nr. 4 Vulcan;
- Dispoziția nr. 48/2018 a directorului Spitalului Municipal Vulcan privind rectificarea
bugetului activității finanțate integral din venituri proprii;
- Contractul de finanțare nr. 1762/2017 încheiat cu M.D.R.A.P prin care se alocă municipiului
Vulcan suma de 2.022,46 mii lei din care anului 2018 îi revine suma de 78,73 mii lei ,
reprezentând contribuții de la bugetul de stat , pentru realizarea obiectivului de investiții ,,
Modernizare străzi și alei pietonale în zona Cartier Traian, municipiul Vulcan , județul
Hunedoara‟‟ în baza Ordinul viceprim - ministrului MDRAP nr. 3594/2017 privind
aprobarea Listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea
Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Hunedoara, în perioada 2017-2020
cu modificările ulterioare;
- Extrasele de cont prin care s-au încasat: 7,7 mii lei venituri din donații și sponsorizări si 21,65
mii venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondul statului, peste prevederile bugetare
aferente Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 precum şi necesitatea efectuării
virărilor de credite de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar;
- Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, art.19(2) , art.49 alin. (1) (5) (7) , art.34 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 2018, se modifică după cum
urmează:
- mii lei –
Explicaţii
1

VENITURI TOTAL din care:

Buget
aprobat
anterior
30.922,74

Suma
rectificată
7,70

Buget
rectificat
30.930,44
1

2

Capitolul 37.02.01 ,, Venituri din donații și
sponsorizări’’
CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”
-bunuri și servicii

1,70

7,70

9,40

30.922,74
979,00
519,00

7,70
7,70
7,70

30.930,44
986,70
526,70

Art.2 Bugetul local (A) secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se modifică după cum urmează:
- mii lei –
Explicaţii
1 VENITURI TOTAL din care:
Capitolul 39.02.03 „Venituri din vânzarea
locuinţelor “
Capitolul 42.02.65 „Finanțarea Programului
Național de Dezvoltare Locală “
2 CHELTUIELI TOTAL din care:
Capitolul 51.02. ,,Autorități publice”
-cheltuieli de capital
Capitolul 65.02. ,,Învățământ”
-cheltuieli de capital
Capitolul 67.02. ,,Cultură, recreere și religie”
-cheltuieli de capital
Capitolul 70.02. ,,Locuințe, servicii și dezvoltare
publică”
-cheltuieli de capital
Capitolul 84.02. ,,Transsporturi”
-cheltuieli de capital

Buget
aprobat
anterior
6.471,60

Suma
rectificată

Buget
rectificat

100,38

6.571,98

81,89

21,65

103,54

378,55

78,73

457,28

8.235,16
4.760,50
4.338,48
0.00
0.00
0.00
0.00

100,38
4,85
4,85
5,00
5,00
25,00
25,00

8.335,54
4.765,35
4.343,33
5,00
5,00
25,00
25,00

181,13

70,00

251,13

181,13
3.087,44
3.087,44

70,00
-4,47
-4,47

251,13
3.082,97
3.082,97

Art.3 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru bugetul local (A) pe anul 2018 cu
modificările după cum urmează:
- Capitolul 51 ,, Autorități publice ”
- obiectivul A1 din lista de investiţii “Refuncţionalizare Cămin C1, C2,C3 în locuinţe sociale
si construire punct termic aferent acestora‟‟ se majorează cu suma de 21,65 mii lei
- se introduce in lista de investitii obiectivul C7 ,, Elaborare documentații tehnico – economice
pentru Înființare Centru de resurse comunitare Pavilion E, fost cămin de nefamiliști „‟ cu suma de
40,00 mii lei;
-se introduce in lista de investiții obiectivul C8 ” Elaborare documentații tehnico- economice
pentru construire Grădiniță cu o sală de clasă‟‟ cu suma de 5,00 mii lei,
- obiectivul C3 din lista de investiții „ Achiziție sirena electronica‟‟ se va diminua cu suma
de 61,80 mii lei;
- Capitolul 65.02 ,, Învățământ ”
- se introduce in lista de investitii obiectivul C1 „ Elaborare documentații tehnico-economice
pentru Construire Grădinița cu program normal cu 4 săli de clasă „‟ cu o suma de 5,00 mii lei
- Capitolul 67.02 ,, Cultură , recreere și religie ‘’
- se introduce in lista de investiții obiectivul C1 – „ Elaborare documentații tehnico economice
pentru Reabilitare Cămin Cultural Paroşeni‟‟ cu suma de 15,00 mii lei.
- se introduce in lista de investitii obiectivul C2 „ Elaborare documentații tehnico -economice
pentru Înființare Centru pentru activități extrașcolare pentru elevi, bibliotecă etc‟‟ ( în cadrul Școli cu
24 clase nr 7 Vulcan) ” cu suma de 5,00 mii lei.
- se introduce in lista de investitii obiectivul C3 „ Elaborare documentații tehnico -economice
pentru Înființarea unei creșe prin schimbarea destinației Centrului educațional și de cultură Șansa” cu
suma de 5,00 mii lei.
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- Capitolul 70.02 ,, Locuințe, servicii și dezvoltare publică ”

- se introduce in lista de investitii obiectivul C4 „ Elaborare documentații tehnico economice
pentru Bazin de înot didactic‟‟ cu suma de 40,00 mii lei;
- se introduce in lista de investitii obiectivul C5 ” Elaborare documentații tehnico economice
pentru Construcția de locuințe pentru tineri ( bloc ANL)‟‟ – cu suma de 25,00 mii lei;
- se introduce in lista de investitii obiectivul C6 „ Elaborare documentații tehnico economice
pentru Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM -uri și transformarea acestora în locuri de
joacă pentru copii” cu suma de 5,00 mii lei.
- Capitolul 84.02 ,, Transporturi ”

- obiectivul A4 din lista de investiţii „ Modernizare Cartier Traian „ ( alei , trotuare, scări) se
va majora cu suma de 87,25 mii lei din care 8,52 mii lei de la bugetul local reprezentând lucrări
neeligibile si 78,73 mii lei din finanțarea prin PNDL conform contract nr.1762/18.10.2017 din care in
anul 2017 sau efectuat plăti in valoare de 1.825,03 mii lei și rămas de executat în anul 2018 în sumă
78,73 mii lei;
- obiectivul A5 din lista de investiţii „ Reabilitare strada Traian „ se va diminua cu suma de
69.00 mii lei.
- obiectivul B 1 din lista de investiţii “ Modernizare străzi si alei pietonale str. Romana si
accesul străzii Platoului” se va diminua cu suma de 100 mii lei.
- obiectivul B 2 din lista de investiţii “Modernizare străzi si alei pietonale in zona străzii
Aleea Muncii „ se va majora cu 123, mii lei.
- obiectivul C1 din lista de investiţii „Elaborare documentație tehnica pentru modernizare
strazi si alei pietonale in zona Vasile Alecsandri, str. Brazilor, Pinului, Bazinului, Valea Morii si
accesul la sala de sport „ se va diminua cu suma de 40,72 mii lei.
- obiectivul C2 din lista de investiţii „Elaborare documentație tehnica pentru reabilitare zona
Coroesti, respectiv, strada Coroesti, str. Valea Lupseasca, str. Valea Ungurului, str. Seciului,
str. Socaneasca” „ se va diminua cu suma de 15,00 mii lei
- obiectivul C3 din lista de investiţii „Elaborare documentație tehnica pentru reabilitare străzi
din Colonia Țărăneasca Sohodol‟‟ se va diminua cu suma de 25,00 mii lei.
- se introduce in lista de investitii obiectivul C5 - „Elaborare documentație tehnica pentru
Reabilitare infrastructura rutiera in Colonia de Jos – str. Libertății, str. Fabricii, str. Ghe. Barițiu, str.
22 Decembrie, str. Teiului, str. Independenței, str. Florilor, str. Barierei, str. Andrei Mureșanu, și str.
Tudor Vladimirescu)‟‟ cu suma de 25,00 mii lei.
-se introduce în lista de investitii obiectivul C6 din lista de investiții „ Elaborare
documentații tehnico economice pentru Amenajare si modernizarea trotuare și parcări din
municipiului Vulcan‟‟ cu suma de 10,00 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, Direcţiei tehnice, Direcţiei
economice şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 26.07.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Pop Vasile

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

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